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EDITORIAL

SANT RAIMON
DE PENYAFORT 2018
Seran dues setmanes del proper mes de febrer durant
les quals els advocats de la ciutat, alguns més que
altres, també és cert, celebrarem la festivitat de Sant
Raimon de Penyafort.
Jo mateixa he estat de les de que ho he celebrat més
aviat poc per no dir gens... però aquest any, per raons
evidents, ho celebraré, així que m’he disposat, en
primer lloc, a informar-me una mica sobre la figura de
Sant Raimon per veure quins mèrits i miracles el van
enlairar a la categoria de patró dels advocats i, sobretot, de Sant, i en segon lloc, he consultat el programa
a veure quines seran les meves preferències entre les
moltes activitats que s’organitzen des del Col·legi.
Pel que fa a la figura de Sant Raimon no seré jo qui
entri en els clarobscurs d’un personatge que alguns
historiadors el relacionen amb la Inquisició d’Aragó. En
qualsevol cas, Sant Raimon durant els seus gairebé
cent anys de vida va tenir temps per combinar amb
èxit la seva dedicació a la religió i al dret.
Sacerdot des dels 20 anys, va crear una comunitat
de dominics a Barcelona i va renunciar, fins a dues
vegades, al bisbat. Com a jurista, a més del Codi
Canònic conegut com les “Decretals de Gregori IX”
va escriure, entre d’altres, “Suma de moral i Dret”,
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conceptes que, per desgràcia, a la pràctica, sovint
tenen més a veure terminològicament que no pas
conceptualment.
Entre els miracles que el van fer Sant el més destacat va ser convertir la seva capa en vaixell i creuar
els mars des del port de Sóller al de Barcelona, i he
pensat jo que, tant de bo hagués deixat escrit, també,
com poder convertir la toga en nau espacial per sortir
volant, només de tant en tant.
Deixo ja la figura de Sant Raimon i veient el programa
ja tinc clar on em trobaran i on no.
Ni futbol, ni pàdel que no són el meu fort. Això sí,
aniré al sopar de gala i aquesta vegada no hauré de
pensar en la mesura dels talons atès que soparé asseguda i assistiré a la “marató” formativa perquè, en
aquesta professió a la que ens dediquem, o estàs al
dia o, simplement, no estàs. Gaudiré del concert de la
coral, per allò que la música calma les feres, m’escaparé al teatre i també portaré la família a la xocolatada
del “Diverticab”.
En definitiva, menjar, seure, escoltar... a cadascú lo
seu. La bona notícia és que hi ha activitats de Sant
Raimon per a tots els gustos. Ens hi veiem.
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Actualitat
NOVETATS
LEGISLATIVES

Llei 7/2017, de 2 de novembre,
per la que s’incorpora a l’ordenament
jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE,
del Parlament Europeu i del Consell, de
21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de
consum. BOE núm. 268 04/11/2017

Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
BOE núm. 272 09/11/2017

Llei 19/2017, de 6 de setembre,
denominada “del referèndum d’autodeterminació”. Sobirania i unitat nacional,
reforma constitucional, procediment
legislatiu i competències en matèria
de consultes referendaries: nul·litat de
la resolució parlamentària dictada per
donar compliment a una llei declarada
inconstitucional i nul·la (STC 114/2017).
BOE núm. 278 16/11/2017

Reial decret-llei 17/2017, de 17 de
novembre, pel qual es modifica la Llei
28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme
i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels
productes del tabac, per traslladar la
Directiva 2014/40/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 3 d’abril de
2014. BOE núm. 280 18/11/2017

Reial decret 900/2017, de 6 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts
del Consell General d’Economistes
d’Espanya. BOE núm. 274 11/11/2017

Reial Decret 954/2017, de 31
d’octubre, pel qual es disposa, en virtut
de les mesures autoritzades amb data
27 d’octubre de 2017 pel Ple del Senat
respecte de la Generalitat de Catalunya
en aplicació de l’article 155 de la Constitució, l’adopció de diverses mesures
respecte de l’organització de la Generalitat de Catalunya i el cessament de diferents alts càrrecs de la Generalitat de
Catalunya. BOE núm. 266 02/11/2017

Reial Decret 955/2017, de 3 de
novembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat
electoral en les eleccions al Parlament
de Catalunya de 2017. BOE núm. 268
04/11/2017

Reial Decret-llei 18/2017, de 24
de novembre, pel qual es modifiquen
el Codi de Comerç, el text refós de la
Llei de Societats de Capital aprovat pel
Reial decret Legislatiu 1/2010, de 2 de
juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol,
d’Auditoria de Comptes, en matèria
d’informació no financera i diversitat.
BOE núm. 287 25/11/2017

Reial Decret 1009/2017, d’1 de
desembre, pel qual es modifica el Reial
decret 437/1983, de 9 de febrer, sobre
constitució i funcionament del Consell
Fiscal, per facilitar la constitució de
taules electorals en les Fiscalies d’Àrea.
BOE núm. 293 02/12/2017

Decret 157/2017, de 24 d’octubre,
de derogació del Decret 190/2001, de
10 de juliol, pel qual es regula el procediment de recaptació per via de constrenyiment de les sancions de multes

imposades pel Servei Català de Trànsit.
DOGC núm. 7482 26/10/2017

Decret 163/2017, de 24 d’octubre,
de modificació del Decret 129/2006,
de 9 de maig, de l’Observatori dels
Drets de la Infància. DOGC núm.
7482 26/10/2017

Ordre INT/1038/2017, de 28
d’octubre, per la qual es disposa el
cessament de don Josep Lluís Trapero
Álvarez a la plaça de la categoria de
Major de l’Escala Superior del Cos de
Mossos d’Esquadra, per la qual va ser
nomenat per Resolució INT/774/2017,
d’11 d’abril. BOE núm. 262 28/10/2017

Ordre INT/1074/2017, de 7 de
novembre, sobre delegació de funcions en òrgans del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya,
en virtut de les mesures autoritzades
amb data 27 d’octubre del 2017 pel
Ple del Senat en relació amb la Generalitat de Catalunya en aplicació de
l’article 155 de la Constitució. DOGC
núm. 7492 10/11/2017

Ordre HFP/1106/2017, de 16
de novembre, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3127/2009, de 10
de novembre, per la qual s’aprova
el model 190 per a la declaració del
resum anual de retencions i ingressos
a compte de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques sobre
rendiments del treball i d’activitats
econòmiques, premis i determinats
guanys patrimonials i imputacions de
renda i els terminis de presentació
dels models 171, 184, 345 i 347. BOE
núm. 280 18/11/2017
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Ordre PRA/1174/2017, de 30 de
novembre, per la qual es convoca la
prova d’avaluació d’aptitud professional per a l’exercici de la professió
d’Advocat per a l’any 2018. BOE núm.
292 01/12/2017

Ordre HFP/1177/2017, d’1 de desembre, per la qual es publica l’Acord
del Consell de Ministres d’1 de desembre de 2017, pel qual s’adopten
mesures específiques en matèria de
gestió del pagament de nòmines als
empleats públics al servei de la Comunitat Autònoma de Catalunya. BOE
núm. 295 05/12/2017

Ordre HFP/1159/2017, de 28 de
novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2018 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques i el
règim especial simplificat de l’Impost
sobre el Valor Afegit. BOE núm. 291
30/11/2017

Ordre ESS/1169/2017, de 28 de
novembre, per la qual s’estableixen
les instruccions necessàries per a la
participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament
de Catalunya del dia 21 de desembre
de 2017. BOE núm. 292 01/12/2017

ORDRE TSF/253/2017, de 28 de
novembre, per la qual s’estableixen
les instruccions necessàries per a la
participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament
de Catalunya el dia 21 de desembre
de 2017 (Ordre de 28 de novembre,
publicada en el BOE núm. 292, d’1
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de desembre). DOGC núm. 7509
01/12/2017

Resolució de 19 d’octubre
de 2017, del Congrés dels Diputats,
per la qual s’ordena la publicació
de l’Acord de convalidació del Reial
decret-llei 15/2017, de 6 d’octubre,
de mesures urgents en matèria de
mobilitat d’operadors econòmics dins
del territori nacional. BOE núm. 258
26/11/2017

Resolució 817/XI del Parlament
de Catalunya, de validació del Decret
llei 6/2017, del 24 d’octubre, sobre
el règim de millores de la prestació
econòmica d’incapacitat temporal del
personal al servei de l’Administració
de justícia a Catalunya. DOGC núm.
7500 21/11/2017

Resolució de 27 d’octubre de
2017, de la Secretaria General Tècnica,
per la qual es publica l’Ordre de 26
d’octubre de 2017, del Departament
de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
signada per la Consellera competent,
per la qual es garanteixen els serveis
essencials que s’han de prestar en la
Comunitat Autònoma de Catalunya
durant la convocatòria de vaga general convocada des del dia 30 d’octubre fins al 9 de novembre de 2017.
BOE núm. 262 28/10/2017

Resolució ENS/2742/2017, de
21 de novembre, de convocatòria de
concurs oposició per a l’ingrés i accés
a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats. DOGC
núm. 7507 29/11/2017

Recurs d’Inconstitucionalitat
núm. 4751-2017, contra diversos
preceptes de la Llei de Catalunya 10/2017, del 27 de juny, de les
voluntats digitals i de modificació
dels llibres segon i quart del Codi
civil de Catalunya. DOGC núm. 7485
31/10/2017

Recurs d’Inconstitucionalitat
núm. 4752-2017, contra diversos preceptes de la Llei de la Comunitat Autònoma de Catalunya 4/2016, del 23 de
desembre, de mesures de protecció
del dret a l’habitatge de les persones
en risc d’exclusió residencial. DOGC
núm. 7485 31/10/2017

Recurs d’Inconstitucionalitat
núm. 4814-2017, contra la Llei 21/2017,
del 20 de setembre, de l’Agència
Catalana de Protecció Social. DOGC
núm. 7485 31/10/2017

Recurs d’Inconstitucionalitat núm. 4386-2017, interposat pel
president del Govern de l’Estat contra
la Llei del Parlament de Catalunya
20/2017, de 8 de setembre, de transitorietat jurídica i fundacional de la
República (sentència). DOGC núm.
7511 05/12/2017

Per aplicació del Reial decret 944/2017, de 27 d’octubre, es
publiquen temporalment al Butlletí
Oficial de l’Estat les disposicions,
actes, acords i resolucions adoptats
pel Consell de Ministres i pels altres
òrgans habilitats en compliment del
Reial decret esmentat. DOGC núm.
7486 02/11/2017

Actualitat
AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

LES ENTITATS DE RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE LITIGIS DE CONSUM:
UNA OPORTUNITAT PER A TOTHOM
Coordinat per Isidor Garcia
Comissió de Normativa

El passat 4 de novembre es va publicar al BOE la Llei 7/2017, de 2 de
novembre, per la qual s’incorpora a
l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 21 de
maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria
de consum. Mitjançant aquesta
llei --i amb més de dos anys de
retard—es fa la transposició a l’ordenament espanyol de la Directiva
sobre resolució alternativa de litigis
en matèria de consum (Directiva
2013/11/UE del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de
2013).
Cal advertir-ho, perquè la Directiva
dissenya un nou marc legal en virtut del qual són possibles moltes
fórmules de resolució alternativa
de conflictes amb els consumidors
(“Alternative Dispute Resolutions”

o ADR), sempre que compleixin
amb els principis bàsics que configura i perquè seran les entitats
que cada Estat membre hagi
acreditat (d’acord amb les previsions d’aquesta Directiva) les que
podran participar de la plataforma
“on line” prevista per a la resolució
dels conflictes transfronterers que
ja està implementada i en funcionament, però que fins ara no ha
estat operativa a Espanya.
Des d’aquest punt de vista, aquesta transposició de la normativa
comunitària era una necessitat i és
una oportunitat per a moltes persones i col·lectius (consumidors,
empresaris, professionals, tècnics
en consum), perquè ha de permetre passar d’un sistema basat en
una entitat central (com és l’actual
Sistema Arbitral de Consum) a un
sistema obert d’entitats de resolució de conflictes.
Això, a més de comportar l’adaptació del sistema actual, ha de
portar a la creació de noves entitats de resolució alternativa (ERA)
d’aquest tipus de litigis que podran
ser acreditades i podran actuar en
tota la Unió Europea fent servir la
plataforma “on line” abans indicada. L’accés a aquesta plataforma,
a més, ha de permetre obrir la
porta a l’aplicació de les TIC en el
tractament de reclamacions en
massa, agilitzant la seva resolució i
abaratint els costos, en benefici de
l’empresari que aposti per aquest
sistema i, per descomptat, del
consumidor.

La Llei 7/2017 manifesta expressament que té com objecte garantir
l’accés a aquests mecanismes
de resolució alternativa de litigis
(ADR) en matèria de consum, tot
oferint que compliran amb els
paràmetres exigits per la Directiva
per ser considerats d’alta qualitat
(és a dir, per ser independents,
imparcials, transparents, efectius,
ràpids i justos). Per això, determina els requisits que han de reunir
aquestes ERA per a ser acreditades i incloses en el llistat nacional
d’entitats que elabori l’Agència
Espanyola de Consum, Seguretat
Alimentària i Nutrició.(AECOSAN),
regula el procediment per a la dita
acreditació, i estableix les obligacions que han d’assumir les ERA
que siguin acreditades.
Aquesta llei és aplicable a les dites
entitats de resolució alternativa
que proposin, imposin o facilitin
una solució entre les parts en
l’àmbit de la resolució alternativa
de litigis de consum (nacionals o
transfronterers) relatius a obligacions contractuals derivades de
contractes de compravenda o de
prestació de serveis, però resten
exclosos de l’àmbit d’aplicació,
entre d’altres, la negociació directa
entre el consumidor i l’empresari;
els procediments davant sistemes de resolució gestionats pels
empresaris o oficines i serveis
d’informació i d’atenció al client;
els litigis entre empresaris; i, els
intents o actuacions realitzades en
el marc d’un procediment judicial
per tal d’intentar solucionar el litigi.

Món Jurídic · #315 · Desembre 2017/Gener 2018

Sense entrar en el detall de l’articulat de la llei si val la pena indicar
quina és la solució que es busca
per a un àmbit d’activitat empresarial d’importància, des del punt de
vista de la seva elevada litigiositat
en consum, com és el de les entitats financeres.
Bé, més aviat hauríem de dir quina
serà la solució: la Disposició Addicional Primera de la llei preveu que
es crearà per (una altra) llei una
única entitat amb competències en
l’àmbit de l’activitat financera. Això
sí, aquesta futura llei obligarà les
entitats financeres a participar en
els procediments davant l’entitat
de resolució alternativa de litigis
que es crearà per a aquest àmbit,
sens perjudici que la resta d’ERA
que donin cobertura a reclamacions de consum de tots els sectors econòmics, puguin conèixer
igualment d’aquest tipus de litigis,
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sempre que ambdues parts s’hagin
sotmès voluntàriament al procediment. Però aquesta futura “única
entitat” encara haurà d’esperar,
perquè la dita Disposició indica
que el projecte de llei que la regularà serà presentat pel Govern
a les Corts Generals en el termini
de vuit mesos des de l’entrada en
vigor de la Llei 7/2017.
Mentrestant, els actuals serveis
de reclamacions de les entitats
financeres hauran d’acomodar el
seu funcionament i procediment al
que preveu la Llei 7/2017. En especial han de garantir la seva independència organitzativa i funcional
en el si de l’organisme on estan
incardinats per tal de poder ser
acreditats com a entitat de resolució alternativa de litigis financers.
¿I si no ho fan? Doncs no seran
acreditades com a ERA, però no
hi haurà cap altra conseqüència.

Aquesta situació interina no és un
exemple de garantia dels drets
dels consumidors que, mentre no
s’aprovi la nova llei que reguli la
futura única entitat de resolució
de litigis de consum en l’àmbit de
l’activitat financera, quedaran igual
de protegits (o desprotegits) que
en l’actualitat. Només cal recordar
que, a través del mecanisme del
Reial Decret llei 1/2017 (que alguns
van dir que era un exemple de
sistema de resolució alternativa) la
gran banca només ha retornat una
quarta part de les quantitats que
va ingressar indegudament per raó
de les clàusules terra. Sens dubte
perquè el sistema no era un exemple de resolució alternativa ni, molt
menys, oferia ni ofereix la independència, imparcialitat i transparència
que demana la Directiva comunitària que, en aquest cas, restarà
sense complir durant encara vuit
mesos més, com a mínim.

JURISPRUD
EN

AL
CI

JURISPRUD
EN

LABORAL
LA CONDICIÓ DE
VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA
DE GÈNERE COM A
PROPIETAT INHERENT
A LA PERSONA
Tribunal Superior de Justícia de
Madrid de 31 de març de 2017
La condició de “víctima de violència de
gènere” no es perd quan l’agressor ha
complert la sentència penal que el va
condemnar ni tampoc per l’extinció de
la responsabilitat penal a causa de la
seva mort.
La Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Madrid de 31 de març de
2017, en aplicació a la doctrina emesa
pel Tribunal Suprem a la Sentència del
20 de gener de 2016, estableix que
la condició de víctima de violència de
gènere no és només una situació, sinó
una propietat inherent a la persona
que ha patit aquesta realitat. En
conseqüència, la condició de “víctima
de violència de gènere” no es perd
quan l’agressor ha complert la sentència
penal que el va condemnar ni tampoc
per l’extinció de la responsabilitat penal
a causa de la seva mort. En concret, la
Sentència en qüestió resol l’assumpte
d’una sol·licitant del Programa del SEPE
de renta activa d’inserció que havia
estat víctima de violència de gènere i a
la qual se li denegà la petició d’inclusió
en el Programa entenent que ja no
reunia els requisits exigits al haver
complert l’agressor la pena imposada

consistent en treballs en benefici de la
comunitat i l’ordre d’allunyament que
se li imposà. Així doncs, la consideració
de víctima de violència de gènere no
s’altera pel canvi de circumstàncies. En
paraules del Jutjador “tan víctima de
gènere era la demandant quan sol·licità
per primera vegada la seva inclusió al
programa de renta activa d’inserció,
com ho és actualment al remetre la
petició (...)”

REQUISITS DE
L’ACOMIADAMENT
COL·LECTIU
Tribunal Suprem de
13 de juny de 2017
La dimensió necessàriament plural
del acomiadament col·lectiu només
és d’aplicació pels centres de treball
que tenen empleats habitualment a
més de 20 treballadors, descartant
així la possibilitat d’estendre aquestes
garanties a aquells centres en els que
prestin serveis un nombre inferior.
La Sentència del Tribunal Suprem
de 13 de juny de 2017 disposa que,
malgrat es procedeixi al tancament
de la totalitat d’un centre de treball,
aquest no constitueix un acomiadament
col·lectiu. El Tribunal ho argumenta
en base al fet que el tancament del
centre de treball amb la conseqüent
extinció de tots els contractes de treball
(en el cas que s’analitza, més de 5),
no suposa que s’estigui en presència
d’un acomiadament col·lectiu ja que
l’article 51.1 ET es refereix en aquests
casos al cessament total de l’activitat
empresarial, no de cada un dels centres
de treball considerats aïlladament. És
a dir, els llindars numèrics recollits al
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article 51 ET han de valorar-se en relació
no només amb cada un dels centres
de treball, sinó amb la totalitat de
l’empresa. En aplicació de la Directiva
98/5, la dimensió necessàriament plural
del acomiadament col·lectiu només
és d’aplicació pels centres de treball
que tenen empleats habitualment a
més de 20 treballadors, descartant
així la possibilitat d’estendre aquestes
garanties a aquells centres en els que
prestin serveis un nombre inferior. El
que s’intenta evitar amb la present
doctrina és la presumpció contrària,
la qual comportaria admetre que la
normativa del acomiadament col·lectiu
fos d’aplicació a qualsevol centre de
treball per reduït que fos el nombre de
treballadors que en formen part.

PENAL
EL DELICTE DE
REBEL·LIÓ I LA
VIOLÈNCIA
Interlocutòria del Tribunal Suprem
de 9 de novembre de 2017
Sala Penal Causa Especial
núm. 20907/17
Durant els últims mesos podem dir,
sense ànim de frivolitzar, que el dret
penal ha estat de moda, per les moltes
resolucions judicials que han transcendit
de l’àmbit jurídic a l’àmbit periodístic.
Una de les qüestions més debatudes
ha estat si la Mesa del Parlament o el
Govern havien pogut cometre, a partir
de la declaració d’independència i de
lleis que prèviament es van promulgar
per assolir-la, un delicte de rebel·lió (ex
article 472 del Codi Penal).
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El debat va sorgir a partir de la necessitat
que concorri violència perquè pugui
entendre’s complit el referit tipus penal.
Ens trobem, certament, davant
delictes que pateixen d’escassíssima
jurisprudència, que pogués il·lustrar
sobre la concreció dels mateixos.
Per això, ens centrarem en la
Interlocutòria de data 9 de novembre
de 2017, del Tribunal Suprem, dictat
pel Il·lm. Magistrat Pablo Llarena
Conde, tanmateix instructor de les
diligències obertes arran de la querella
interposada pel Ministeri Fiscal contra
els membres de la Mesa del Parlament
com a conseqüència de la declaració
d’independència.
La referida resolució assenyala que, si
bé tots els investigats van ressaltar, a les
seves declaracions, que el moviment
independentista ha estat, en essència,
pacífic, el delicte de rebel·lió requereix
únicament que la violència sigui

Novetats Jurisprudencials 11

tendencial, sense que aquesta hagi
d’haver-se necessàriament produït. En
aquest sentit, assenyala la Interlocutòria
que “no vol dir que per a que l’alçament
públic sigui violent, resulti exigible que
incorpori fets lesius o danyosos contra
persones o béns, sinó que es manifesta
també l’alçament violent quan integra
l’ostentació d’una força i es mostra la
disposició d’usar-la. I és precisament
aquesta primària concepció, la que fa
que el Codi Penal contempli que, si
l’alçament i públic s’integra a més per
esgrimir armes o per realitzar combats,
transcendeix el tipus bàsic del delicte de
rebel·lió i justifica una modalitat comesa
agreujada”.
És a dir, el que ve a assenyalar la
Interlocutòria que comentem és que
la violència integradora del delicte
d’alçament pot ser merament tendencial
i que, si a més s’esgrimissin armes,
llavors ens trobaríem davant el tipus
agreujat del delicte de rebel·lió.

Sens dubte, aquesta interpretació de
violència no deixarà indiferent a ningú,
doncs hi hauran juristes que considerin
que la violència està molt ben definida
en altres apartats del Codi Penal i que,
per tant, no podem parlar de dos tipus de
violència en el nostre text punitiu (la real i
la merament tendencial) mentre que uns
altres consideraran que la diferència que
el delicte de rebel·lió fa (entre la utilització
o no d’armes) serveix per entendre que
la violència és concreta en el primer
cas i tendencial en el segon, però que
– en ambdós supòsits – pot existir la
possibilitat que els fets acabin resultant
constitutius de delicte.
Cal tenir en compte, no obstant
això, que – en la Interlocutòria que
comentem – el Jutge fa contínues
al·lusions al fet que s’està “en les albors
de la instrucció” i que, en qualsevol cas,
és aviat per poder avaluar, si més no
indiciàriament, si els fets poden ser o no
constitutius de delicte.
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EL DIES A QUO PEL CÒMPUT
DE LA CADUCITAT DE L’ACCIÓ
D’ANUL·LABILITAT EN
CONTRACTES (2A PART)
Sentències de la Sala Civil del Tribunal Suprem de 12 de gener de 2015
-Ple-, de 3 de març de 2017 i de 9 de juny de 2017. A l’anterior número
de la revista s’introduí la institució de la caducitat, diferenciant-la
de la prescripció i revisant el seu impacte als contractes de tracte
successiu com acostuma a tenir lloc a la contractació bancària.

Saül Canongia Tejada
Col·legiat núm. 34.647

A

rribats a aquest punt, es precís analitzar
la innovadora Sentència de la Sala Civil
(Ple) del Tribunal Suprem de 12 de gener
de 2015, la qual afegeix a l’estudi jurisprudencial vigent, el criteri interpretatiu
relatiu a la “realitat social del temps en que [les
normes] han d’ésser aplicades atenent fonamentalment a l’esperit i a la finalitat d’aquelles” (art. 3
Codi Civil).
Atenent a aquest criteri interpretatiu, la Sentència
conclou que des de la promulgació del Codi Civil,
el seu article 1.301 només va ser modificat per a
suprimir la referència als “contractes fets per dona
casada, sense llicència o autorització competent”
quedant intacte la resta del precepte i, en concret,
la consumació del contracte com a moment inicial
del termini d’exercici de l’acció.

Així s’analitza la diferent complexitat entre les relacions contractuals que podrien tenir lloc a finals del
s. XIX i els contractes bancaris, financers i d’inversió actuals, llur consumació no pot analitzar-se com
si d’un negoci jurídic simple es tractés.
Segons el Tribunal Suprem, en el context temporal
en el qual fou redactat l’art. 1.301, l’exigua complexitat que, en termes generals, caracteritzava els
contractes permetia que el contractant afligit del
vici del consentiment, amb un mínim de diligència,
pogués conèixer l’error patit en un moment proper a
l’inici del desenvolupament de la relació contractual.
Però, continua la resolució, a l’esperit i la finalitat
de la norma es trobava el compliment del tradicional
requisit de “l’actio nata”, conforme el qual, “el còmput
del termini de l’exercici de l’acció, tret expressa disposició que estableixi el contrari, no pot començar a
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A LA VISTA DE
LA JURISPRUDÈNCIA ANALITZADA HEM DE
CONCLOURE,
DONCS, QUE LA
INSTITUCIÓ DE
CADUCITAT POT
ESDEVENIR UNA
PEÇA CLAU PELS
LITIGANTS EN
AQUEST TIPUS DE
PROCEDIMENTS

computar-se almenys
fins que es tingui o
pugui tenir-se cabdal
i complet coneixement de la causa que
justifiqui l’exercici de
l’acció”. Així, no pot
privar-se de l’acció a
qui no ha pogut exercitar-la per causa que
no li sigui imputable,
com seria el desconeixement dels elements
determinants de
l’existència de l’error
en el consentiment.

Després d’aquesta
reflexió i la corresponent aplicació del
criteri interpretatiu, la
Sentència conclou que
“en relacions contractuals complexes com
són amb freqüència
les derivades de contractes bancaris, financers o d’inversió, la consumació
del contracte, a efectes de determinar el moment
inicial del termini d’exercici de l’acció d’anul·lació del
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contracte per error o dol, no pot quedar fixat abans de
que el client hagi pogut tenir coneixement de l’existència d’aquest error o dol. El dia inicial del termini
d’exercici de l’acció serà, per tant, el de suspensió de
les liquidacions de beneficis o de meritació d’interessos, el d’aplicació de mesures de gestió d’instruments
híbrids acordades pel FROB, o, en general, altre
esdeveniment similar que permeti la comprensió real
de les característiques i riscos del producte complex
adquirit per mitjà d’un consentiment viciar per l’error”.
Amb aquesta interpretació, el Tribunal Suprem ha
vingut a afavorir a molts consumidors que estarien
fora del termini per a exercitar les seves accions però,
per altra banda, aplicant aquesta mateixa doctrina,
les entitats financeres es poden veure afavorides
vers aquelles demandes interposades per clients que
presumiblement han esperat massa temps a interposar les seves accions de nul·litat contra contractes de
tracte successiu no esgotats.
És a dir, de la mateixa manera que aquesta doctrina permet que s’exerciti l’acció de nul·litat per part
d’algun client que, pel motiu que fos, no hagi tingut
cabdal i complet coneixement de la causa que justifiqués l’exercici de l’acció dintre del termini establert a
l’art. 1.301 del Codi Civil, al mateix temps, habilita als
tribunals a apreciar la caducitat (a instància de part o
d’ofici) d’aquelles accions exercitades dins del termini
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del referit article on s’hagi acreditat que el client hagi
pogut advertir la comprensió real del producte impugnat amb una anterioritat superior als quatre anys
anteriors a l’exercici de l’acció.
Aquesta segona interpretació, sense dubte més favorable a les entitats financeres, va ésser posada en
dubte per molts demandants que consideraven que la
finalitat de la Sentència del Tribunal Suprem de 12 de
gener de 2015, recercava la màxima dels principis de
Dret Europeu dels contractes, segons la qual, “no pot
privar-se de l’acció a aquí no ha pogut exercitar-la per
causa que no li és imputable, com és el desconeixement dels elements determinants de l’existència de
l’error en el consentiment” (extrem també esmentat a
la mateixa Sentència).
Des d’aleshores, jutjats de primera instància i jurisprudència menor han anat adoptant diferents posicionaments, remarcant per la seva importància la Sentència
de la Secció 17ª de l’Audiència Provincial de Barcelona de 16 de març de 2016, la qual va aplicar aquesta
doctrina de la Sentència del Tribunal Suprem de 12 de
gener de 2015 a un procediment en el qual es sol·licitava la nul·litat de la clàusula que conté l’opció multidivisa d’un contracte de préstec hipotecari. La Sala va
considerar que els demandants van tenir coneixement
de l’existència de l’error a l’any 2011 “quan l’import
de les quotes trimestrals de la hipoteca s’incrementà
substancialment, circumstància vers la qual es posaren en contacte amb l’oficina bancària”. Com l’entitat
financera demandada no va poder acreditar que el
coneixement es produís en un moment anterior, no es
va apreciar la caducitat al·legada, així i tot, la rellevància de la sentència rau a la fixació del dies a quo en
el moment en el que el demandant va advertir que
l’import de les quotes trimestral va incrementar-se
substancialment.
Aquesta incertesa va quedar resolta amb la Sentència
del Tribunal Suprem, Sala Civil, de 3 de març de 2017,
la qual, reproduint i fent al·lusió a l’anterior de 12 de
gener de 2015 i a posteriors en idèntic sentit (25 de
febrer de 2016, 29 de juny de 2016 o 1 de desembre
de 2016) va considerar caducat l’exercici d’una acció
de nul·litat d’un contracte swap prenent com a dies a
quo el de la primera liquidació negativa d’interessos,
considerant la Sentència que: “hem de concloure, que
s’ha de confirmar la sentència recorreguda, en aquest
aspecte, donat que des del 20 d’abril de 2007, quan es
produeix la primera liquidació negativa d’interessos,
per import de 134.511,84 euros, la part demandant
coneixia l’operativa comercial del producte i els seus

efectes nocius, per la qual cosa van transcórrer més
de quatre anys fins el 17 de maig de 2012, data en la
que s’interposa la demanda, per la qual cosa d’acord
amb l’art. 1301 del C. Civil ha de confirmar-se la caducitat de l’acció d’anul·labilitat per error”.
Finalment, la recent Sentència del Tribunal Suprem,
Sala Civil, de 9 de juny de 2017 ha confirmat que “el
moment en el que el client va poder tenir coneixement de l’error bé pot identificar-se com la primera
liquidació negativa” (s’estava discutint un Swap).
A la vista de la jurisprudència analitzada hem de
concloure, doncs, que la institució de caducitat pot
esdevenir una peça clau pels litigants en aquest tipus
de procediments, doncs més enllà de teories relatives
a la consumació i al perfeccionament del contracte,
s’haurà d’analitzar cas per cas el moment concret en
el qual l’impugnant va poder tenir cabdal i complet
coneixement de la causa que justifiqués l’exercici de
l’acció, podent-se fixar el dies a quo, segons el tipus
de producte enjudiciat, en el moment de “la suspensió de les liquidacions positives o de beneficis o de
meritació d’interessos”, “el d’aplicació de mesures
de gestió d’instruments híbrids acordades pel FROB”,
“el de la primera liquidació negativa”, “quan l’import
de les quotes trimestrals de la hipoteca incrementi
substancialment” o, en general, “altre esdeveniment
similar que permeti la comprensió real de les característiques i riscos del producte complex adquirit per
mitjà d’un consentiment viciar per l’error”.
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un càrrec en concepte d’impostos o dos càrrecs en concepte de rebuts. En cas que el titular sigui un comerç,és un requisit obligatori disposar de
TPV amb la nostra entitat. Es consideren comerç a l’efecte de la contractació d’aquest compte els que figuren en el llistat publicat
a www.bancsabadell.com/compteexpansionegocisplus.
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LA REGULACIÓ
DELS LOBBIES
A CATALUNYA
L’autor fa una exhaustiva exposició dels trets més característics
d’aquesta regulació fent especial menció al seu àmbit subjectiu, la
sol·licitud d’inscripció, control i fiscalització dels grups d’interès així
com del Registre propi creat pel Parlament de Catalunya.

Joan Ridao Martín
Professor Titular (Acr.) de Dret Constitucional
Lletrat del Parlament
Col·legiat núm. 18.128

L

a Llei del Parlament de Catalunya 19/2014,
de transparència, accés a la informació i
bon govern (LC 19/2014) fou pionera a l’hora
de regular els grups de pressió mitjançant
la creació d’un registre obligatori encarregat
de donar a conèixer les persones i entitats que realitzen activitats d’influència, i per això mateix sotmeses
a determinades prescripcions i eventuals sancions
derivades del compliment d’un codi de conducta orientat a garantir la probitat de les seves relacions amb
autoritats, funcionaris i càrrecs públics.
Pel que fa a l’àmbit subjectiu de la Llei, que s’estén
tant a l’Administració de la Generalitat com als ens
locals i el Parlament de Catalunya, semblava clar
que aquest afany omnicomprensiu augurava, com
així fou, un alt nivell de confusió, especialment en el
nivell local, donada la seva heterogeneïtat. Fet i fet,
això es va esmenar mitjançant el Decret Llei 1/2017,
de 14 de febrer, per permetre la gestió mitjançant un
registre únic i interoperable (exclusivament electrònic, d’acord amb la obligatorietat que estableix la Llei

REFERENT AL
CONTROL I FISCALITZACIÓ DE
L’ACTIVITAT DELS
GRUPS D’INTERÈS, L’ASPECTE
MÉS DESTACABLE
ÉS LA PANÒPLIA
D’INFRACCIONS
QUE POT COMPORTAR L’INCOMPLIMENT
DEL CODI DE
CONDUCTA

11/2007, de 22 de
juny, d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics).
Aquesta modificació,
a més de constituir
un lenitiu per al món
local, va evitar d’una
banda la imposició
de càrregues abusives als grups d’interès que acostumen a
relacionar-se amb una
pluralitat d’institucions públiques; i de
l’altra en va preservar
l’autonomia local admetent la facultat dels
Ajuntaments de crear
els seus propis registres. Amb tot, amb la
reforma es va perdre
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UN COP REALITZADA LA
INSCRIPCIÓ,
AQUESTA GENERA DIFERENTS
DRETS COM
L’OBTENCIÓ
D’UNA ACREDITACIÓ, LA POSSIBILITAT D’ORGANITZAR ACTES
EN SEU PARLAMENTÀRIA, LA
RECEPCIÓ D’INFORMACIÓ, LA
INTERVENCIÓ
EN EL PROCEDIMENT LEGISLATIU, ETC.

l’oportunitat d’apoderar de la gestió del
Registre a un òrgan
independent, doncs
el Decret 171/2015
atribueix aquesta a la
mateixa unitat administrativa de la Generalitat de la que depèn
el registre d’entitats
jurídiques (associacions i fundacions).

En un altre ordre de
coses, s’estableix
reglamentàriament la
obligatorietat d’acompanyar la sol·licitud
d’inscripció amb
expressió de les activitats i el finançament
dels grups i clients
per als quals es treballa, i la remuneració
percebuda. Es tracta
d’un cúmul d’informació rellevant, entre la
que figura la formulació una declaració responsable per bé que
la norma no precisa
les dades essencials als efectes de verificar ex post
la seva exactitud, d’acord amb el que preveu la legislació de procediment administratiu. No s’hi inclou
paradoxalment el currículum vitae, com acostuma a
passar en altres països. Al nostre parer, aquesta informació ha de facilitar-se en un termini peremptori,
especialment si el que es pretén és donar publicitat
d’un voluminós cabal de dades abans que d’iniciar-se
el procés de presa de decisions, fet no massa coherent amb la periodicitat semestral amb què l’òrgan
responsable del Registre es veu obligat a elaborar un
resum de la seva activitat, ni amb el fet que l’Administració no està obligada a fer pública la seva agenda de contactes.
Referent al control i fiscalització de l’activitat dels
grups d’interès, l’aspecte més destacable és la
panòplia d’infraccions que pot comportar l’incompliment del codi de conducta. Hauria estat desitjable,
d’acord amb la jurisprudència i amb la legislació de
procediment administratiu i de règim jurídic del Sector Públic, limitar-se a introduir algunes especialitats
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en el procediment general, sense constituir noves
infraccions, doncs això projecta seriosos dubtes
sobre la seva adequació al principi de tipicitat. El sistema de verificació d’ofici i el procediment d’alertes
i denúncies previst no presenta tants dubtes, doncs
revesteix el caràcter de comprovació sobrevinguda
posterior a la prestació de la declaració responsable .
Finalment, hem d’assenyalar que el Parlament de
Catalunya va adoptar el seu propi Registre, d’acord
amb el mandat de la LC 19/2014. Degut a aquesta
inusual col·laboració internormativa, el Reglament de
la Cambra (RPC), convenientment reformat, atribueix ara a la Mesa la determinació de la informació
requerida, del codi de conducta, del procediment i
de les sancions aplicables, aspectes tots ells que es
concreten en un Acord d’aquell òrgan rector de 24 de
gener de 2017, en què s’estableixen a més els criteris
organitzatius del Registre i, en general, els que han
de regir l’activitat d’aquests grups en la seva relació
amb el Parlament.
Es tracta d’una regulació prolixa i garantista, la del
Parlament. Així, en termes de publicitat es preveu
que les dades dels grups d’interès es facin públiques periòdicament a través del Portal de la Transparència. Entre aquesta informació, a diferència del
que s’esdevé amb l’Administració de la Generalitat i
els ens locals, cal que hi constin totes les activitats
d’influència (reunions, actes, audiències), així com
l’agenda de contactes dels membres del Parlament.
Aquest requeriment es configura com a fonamental,
tenint en compte que el Registre es vincula íntimament al codi de conducta (de 28 de juliol de 2016). La
inscripció s’entén estimada per silenci positiu si en
el termini d’un mes no s’ha dictat i notificat resolució
expressa. Les causes de cancel·lació són diverses i
correspon resoldre-les a l’òrgan del Registre a instància de part o d’ofici, en aquest cas amb audiència
de l’afectat. Un cop realitzada la inscripció, aquesta
genera diferents drets com l’obtenció d’una acreditació, la possibilitat d’organitzar actes en seu parlamentària, la recepció d’informació, la intervenció en
el procediment legislatiu, etc.
En lògica correspondència, la inscripció implica
l’obligació de fer pública la informació relacionada
amb la seva activitat (clients, retribucions, etc.), el
compliment del Codi de conducta i l’acceptació del
règim de fiscalització corresponent, del que se’n
poden derivar sancions que van des de la suspensió
a la cancel·lació de la inscripció, a banda de quantioses multes.

DAVANT L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’UN
BÉ IMMOBLE, QUIN ÉS EL MECANISME
JURÍDIC PRECÍS PER ACONSEGUIR MÉS
ÀGILMENT LA DESOCUPACIÓ?
En aquest article s’analitzen les vies mes idònies per tal que un titular
pugui recuperar la possessió del seu immoble, tot establint els requisits
que han de concórrer en el cas que s’opti per una o altra. Igualment
es fa menció de la iniciativa parlamentària iniciada per millorar els
procediments actualment previstos.

Claudia Pierre Trias de Bes
Advocada
Col·legiada núm. 38.559

D

es del punt de vista jurídic del propietari, front a una situació d’ocupació il·legal
d’un be immoble, la primera qüestió a
estudiar ha de ser valorar i decidir el
mecanisme jurídic precís per aconseguir la desocupació.
Davant tal disjuntiva, la normativa processal actual
ofereix bàsicament dues alternatives: Acudir a la via
penal o acudir a la via civil.
Es pot acudir al procediment penal per la possible
comissió d’un delicte de l’article 245.2 del Codi Penal
(Delicte d’Usurpació de bé Immoble en la seva modalitat no violenta), sempre que es donin una sèrie de
requisits en l’ocupació, ja que en atenció al principi
d’intervenció mínima i al caràcter fragmentari del dret
penal, no totes les ocupacions d’immobles donen lloc
al delicte esmentat (únicament quan les altres branques del Dret resulten poc idònies o insuficients per
aconseguir la tutela judicial efectiva, és legítim instar
la via penal).
La jurisprudència entén, que solament són punibles
les ocupacions en les quals concorre una intenció evident d’exercir els drets possessoris sobre l’immoble,

PER LA JURISPRUDÈNCIA LES
OCUPACIONS
PUNIBLES SON
AQUELLES ON
CONCORRE UNA
INTENCIÓ EVIDENT D’EXERCIR
ELS DRETS POSSESSORIS, AMB
CERTA VOCACIÓ
DE PERMANÈNCIA EN L’HABITATGE I PRIVACIÓ TOTAL
DELS DRETS
PEL TITULAR

amb certa vocació de
permanència en l’habitatge ocupat i privació
total de l’exercici dels
drets pel seu titular.
D’aquesta forma, s’exclouen els supòsits
de finques deshabitades, ruïnoses o en
mal estat per entendre’s que no hi ha una
pertorbació dels drets
possessoris dels seus
titulars que justifiqui
la intervenció del dret
penal.
Així mateix, s’exclouen les ocupacions
temporals, transitòries o ocasionals com
poden ser les meres
entrades per dormir o
sense cap vocació de
permanència alguna.
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Entenem, per tant, que el dret penal ha d’aplicar-se
únicament als supòsits més clarament delictius,
sense que en molts casos el procediment penal sigui
la via idònia per a aquests supòsits, ja que l’ordre
penal no és eficient ni ràpid a excepció del desallotjament immediat com a mesura cautelar a l’empara de
l’art. 13 de la LECrim, per als casos de greu pertorbació de la possessió, que no en tots els casos és
aplicable per desgràcia.
Un dels problemes que sorgeixen en el procediment
penal és que una vegada s’ha aconseguit que es dicti
Sentència condemnatòria contra l’ocupant de l’habitatge, de sobte, ens trobem que l’ocupant il·legal ha
canviat, ja no és la mateixa persona, sinó que hi ha
quatre persones diferents instal·lades en l’immoble
contra les quals no tenim cap ordre legal que permeti
el seu desallotjament.
En definitiva, per acudir a la via penal han de concórrer una sèrie de requisits i tenir molt clar que serà
aplicable la mesura cautelar referenciada ut supra, ja
que, en cas contrari, per fer efectiva aquesta forma
de tutela en general és excessivament lent i fins i
tot podrien arribar a absoldre als ocupants del delicte
pel qual estan essent acusats.
Pel que fa al procediment civil, entenem que en la
majoria dels casos és la via procedimental adequada, essent el mes recomanable interposar una
demanda de Judici Verbal exercitant una acció contra
els ignorats ocupants de l’immoble a l’empara de
l’art. 41 de la Llei Hipotecària i de l’article 250.1.7º
i concordants de la LEC, ja que aquest procediment no exigeix identificar als ocupants amb noms i
cognoms, encara que sí que ha d’intentar-se la seva
identificació durant el procés perquè puguin comparèixer en el mateix.
En cas de negar-se a rebre la notificació, aquesta es
realitzarà mitjançant edictes, possibilitant la compareixença dels subjectes que s’identifiquin i vulguin
ser part en el procés.
Però en tot cas, la demanda es dirigirà contra els
“ignorats ocupants” evitant així que l’entrada d’altres
persones en l’immoble obligui a un nou emplaçament.
L’especial particularitat de l’acció civil de recuperació
de la possessió per titular de l’immoble que s’ha vist
privat il·legítimament del mateix sobre la base de
l’art. 41 de la Llei Hipotecària i l’article 250.1.7º de
la LEC, radica en la naturalesa especial i sumària del
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procediment, en el qual les causes d’oposició estan
taxades i limitades.
A més, perquè l’ocupant il·legítim de l’immoble
pugui oposar-se a la demanda haurà de prestar caució, és a dir, haurà de consignar la quantitat fixada
pel Jutge, per respondre si escau dels danys i perjudicis que pogués sofrir el propietari de l’immoble
com a conseqüència
de l’ocupació, aquest
L’ESPECIAL PARúltim és un requisit
del procediment inTICULARITAT DE
dispensable i ineluL’ACCIÓ CIVIL DE dible a l’empara de
l’article 440.2 de la
RECUPERACIÓ
LEC.

DE LA POSSESSIÓ,
(...) RADICA EN
LA NATURALESA
ESPECIAL I SUMÀRIA DEL PROCEDIMENT, ON LES
CAUSES D’OPOSICIÓ ESTAN TAXADES I LIMITADES

Al fil de l’exposat, resulta interessant destacar que a causa de
que cap de les vies
legals esmentades ut
supra resulten totalment satisfactòries ni
àgils en l’actualitat, el
Ple del Congrés dels
Diputats ha admès a
tràmit una Proposició
de Llei de modificació de la Llei 1/2000,
de 7 de gener d’Enjudiciament Civil per
la qual es regula un
procediment específic per garantir la possessió d’habitatges titularitat
de propietaris persones físiques i per assegurar a
les entitats socials i a les administracions públiques
la disponibilitat dels habitatges en el seu haver destinades a lloguer social.
Aquesta proposició de Llei recomana la incorporació
d’un supòsit específic per al tractament d’aquests
casos, via modificació de l’article 250.1 de la LEC en
el qual s’afegiria un apartat 20 bis regulant la possibilitat d’interposició d’un judici verbal per recuperar la
possessió d’un habitatge ocupat il·legalment.
Així mateix, s’incorpora una modificació de l’article
441 del mateix cos legal en el qual s’afegeix un apartat 2 bis especificant-se les mesures que adoptarà
l’autoritat judicial per fer efectiu el llançament dels
ocupants, així com les garanties legals per garantir la
contradicció del procediment.

GESTIONAR ELS CONFLICTES MITJANÇANT
EL “DRET COL·LABORATIU”:
UNA OPCIÓ AMB FUTUR
Les autores d’aquest article exposen els trets més característics del
dret col·laboratiu, un mètode de resolució alternativa de conflictes (un
ADR), que està experimentant un impuls meteòric a nivell mundial.

Elena Lauroba
Professora de dret civil, UB.
Secretària de l’Associació Catalana
de Dret Col·laboratiu

A

quest mètode va sorgir al 1990 de la
iniciativa de Stuart Webb, un advocat de
família de Minneapolis, que estava fart
del sistema de confrontació que presidia
els litigis jurisdiccionals amb el referent
omnipresent dels jutges, de les construccions tèrboles dels lletrats, i de la presència passiva i sovint
estupefacta dels clients, -malgrat que el conflicte els
afectava a ells directament-. Webb estava determinat
a abandonar la seva professió i tancar el despatx (tot
i que li funcionava molt bé) quan va tenir una idea.
Calia resoldre els conflictes a quatre bandes, amb la
presència constructiva dels clients en tot moment. I
calia incorporar un incentiu clar perquè els advocats
s’involucressin en aquest escenari de cooperació: en
cas de no arribar als acords necessaris, els advocats
s’havien de comprometre a no representar els clients
en el procés contenciós sobre l’assumpte. La idea
va quallar amb rapidesa i el 2000 es va constituir la
International Academy of Collaborative Professionals
(IACP). Cal tenir present aquesta associació, perquè
els seus integrants han dissenyat els estàndards de
funcionament del procediment col·laboratiu i els continguts formatius dels advocats que volen esdevenir
“col·laboratius”. Des del primer moment ha existit

Montserrat Tur
Advocada i mediadora.
Presidenta de l’Associació Catalana
de Dret Col·laboratiu

una obsessió per la formació, com a millor garantia
de l’èxit de la figura.
Tot i que la creació del dret col·laboratiu s’associa al
dret de família, s’està utilitzant progressivament en
l’àmbit empresarial. I podem destacar iniciatives en
l’àmbit de la responsabilitat mèdica i d’altres pròpies
del món assegurador.

UNES PARTS INFORMADES I ACTIVES
Les parts han de ser conscients que la proscripció
d’acudir als tribunals no els afecta a ells (no és possible
restringir el seu dret a la tutela judicial efectiva), sinó als
advocats del procés col·laboratiu. També han de conèixer
les característiques del procediment, i la necessitat de
cooperació activa amb l’altra part; els principis que presideixen el procediment (especialment la confidencialitat
i la voluntarietat). És important que s’adonin del seu rol,
fonamental, en la gestió dels continguts que els afecten
i en l’evolució del procediment. Els seus advocats els assessoren i ajuden fins a l’obtenció dels acords, però les
parts són les protagonistes. En un procés col·laboratiu el
client es situa al centre de la negociació amb l’assessorament del seu avocat.
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EL DRET COL·LABORATIU S’ESTÀ UTILITZANT
PROGRESSIVAMENT EN L’ÀMBIT EMPRESARIAL. I PODEM
DESTACAR INICIATIVES EN L’ÀMBIT DE LA RESPONSABILITAT
MÈDICA I D’ALTRES PRÒPIES
DEL MÓN ASSEGURADOR

L’ADVOCACIA COL·LABORATIVA
El dret col·laboratiu comporta que l’advocacia treballi d’una altra manera quan opta per un procediment
col·laboratiu. Pel desenvolupament dels procediments
col·laboratius, l’advocacia ha de redissenyar, en el seu
imaginari, la seva relació amb el client respecte de la
gestió del conflicte. Aquest canvi de perspectiva no
obsta perquè l’advocat continuï en tot moment actuant
com a defensor actiu dels drets (i dels interessos) del
seu client. Es tracta que dugui a terme una negociació
de forma innovadora, cooperadora i honesta envers
l’altra part. La formació específica –en tècniques de
negociació, en gestió d’emocions i en el procés col·laboratiu- resulta determinant. El dret col·laboratiu es
suma al ventall de possibilitats que l’advocacia disposa
per acompanyar al seu client en la decisió de quin dels
sistemes de resolució de conflictes serà més adequat
pel seu cas.
EL COMPROMÍS DE NO ACUDIR ALS TRIBUNALS
Certament, el protagonisme atribuït a les parts i a la
cooperació desenvolupada en un espai de diàleg coral té
el component instrumental de la prohibició –pactada per
tots els implicats- que els advocats representin els seus
clients en el procediment judicial, en cas de no arribar a

acords (l’anomenada
disqualification). Així
s’evita la temptació de
pensar en el procés
judicial com a possible
etapa ulterior.
Aquesta opció no
convenç a tothom,
de manera que s’ha
creat, com a versió
light (amb matisos), el
que es coneix com a
“dret cooperatiu”, que
no tanca la porta als
jutjats.

UN PROCEDIMENT

ESPECÍFIC
Un cop determinada
la idoneïtat del procés
col·laboratiu pel cas
concret, l’íter procedimental és el següent:
en primer lloc, hi ha
unes actuacions prèvies entre els advocats i els seus
clients, per identificar els seus interessos. Desprès té
lloc una primera reunió a quatre amb l’objectiu d’entendre adequadament el procediment, i en la que se signa
l’acord per part dels quatre, amb plena informació sobre
la disqualification. Vindran desprès noves reunions, on
s’intentarà fer una relació i avaluació de les possibles
solucions, per construir l’acord acceptable per a tothom;
finalment s’adopten i se signen els acords.

UNA REFLEXIÓ INICIAL
El recurs asèptic i monocrom als tribunals s’ha revelat clarament insatisfactori per solucionar les controvèrsies de
la ciutadania. D’ací els esforços dels col·lectius de juristes
i des de les administracions per fomentar els ADR. En
aquests moments –i amb el vertigen propi dels tempscomencem a parlar del dret col·laboratiu, a partir del
coneixement d’històries d’èxit en el dret comparat. El 21
de setembre del 2017, el Departament de Justícia va organitzar al CEJFE una Jornada sobre dret col·laboratiu, on es
va presentar l’Associació catalana de Dret Col·laboratiu.
En poques paraules: el dret col·laboratiu és un ADR
que contribueix a canviar els paradigmes de la professió de l’advocacia, però que al mateix temps ens
fa protagonismes incontestables, i que ha arribat,
sense estrèpits, per quedar-se.

“SOLICITORS” I “BARRISTERS”
EN LA JURISDICCIÓ
D’ANGLATERRA I GAL·LES
En aquest article, l’autora amb la perspectiva d’haver exercit la seva
activitat professional al Regne Unit, exposa una relació de trets
característics dels professionals de l’advocacia britànica tot establint
les diferències amb el nostre sistema i aclarint-nos els dubtes tòpics que
ens genera l’exercici del dret anglosaxó.

Carmen Calvo-Couto
Solicitor

D

es de l’any 2000, he estat en contacte
amb el dret anglès exercint com “Solicitor” a Anglaterra. En les meves visites a
Espanya, m’han preguntat en nombroses
ocasions la diferència entre un “Solicitor” i un “Barrister” en la jurisdicció d’Anglaterra i
Gal·les pel que he pensat que seria molt beneficiós
escriure un article que contingui els principis i diferències bàsiques entre aquestes dues institucions.
Malgrat la idea general que les figures poden ser equivalents a la d’advocat i procurador espanyol, la divisió
no pot ser més diferenciada amb aquestes figures.
DRET ANGLOSAXÓ (“COMMON LAW”)
A introducció crec beneficiós donar unes pinzellades
sobre el dret anglosaxó o “commom law”.
Aquest dret va néixer a l’Edat Mitjana i es va formar
amb el conjunt de decisions judicials, per això la font
primordial del dret anglosaxó és la jurisprudència. Les
sentències judicials en aquest sistema jurídic són vinculants, raó per la qual els jutges tindran en compte
i consideraran sentències anteriors, generalment del
seu mateix tribunal o tribunal superior, per basar les
seves decisions.

Després de la jurisprudència, també està la llei i el
costum com a fonts del dret, aquesta última cada
vegada més feble. Encara que els jutges citen les lleis
en les seves decisions, les mateixes no es consideren
totalment incorporades al dret fins que hagin estat
interpretades i aplicades pels tribunals.
En la pràctica, la codificació va arrelant i veiem cada
vegada més la publicació de normes escrites, sobretot
en certs àmbits com el de la seguretat i salut o educació, normes aquestes que els jutges tenen en compte
sense la necessitat que s’interpretin.

LA DIFERÈNCIA ENTRE
“SOLICITOR” I “BARRISTER”
EL “SOLICITOR”
L’origen del nom de “Solicitor” es remunta a la seva activitat de sol·licitar o donar seguiment a assumptes legals.
Els “Solicitors” són, per norma general, el primer punt
de contacte del client i reben instruccions directament
d’aquest. Les seves tasques acostumen a dur-se a
terme fora del jutjat, com per exemple assessorar
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legalment al client, obtenir la prova, negociar amb
les parts, valorar lesions, preparar documents legals
(correspondència, contractes, demandes judicials,
testaments, etc.), entre d’altres... Poden estar involucrats tant en la fase extrajudicial com en la judicial,
no obstant això generalment treballen des dels seus
despatxos, tret que visitin a clients o els representin
en la vista judicial.
Tradicionalment i encara en la pràctica, en els casos
més complexos i sobretot els casos davant els tribunals superiors, “High Court”, “Crown Court” i “Court
of Appeal”, els “Solicitors” són els que contracten
a un “Barrister” perquè condueixi el cas davant els
tribunals. Això es justifica en el fet que els “Barristers” solen tenir més experiència processal, en estar
presents en els judicis de forma freqüent.
Des de l’any 1990, als “Solicitors” que acreditin el
coneixement requerit, també se’ls pot atorgar el dret
d’audiència (Rights of Audience) per poder defensar el
cas davant els jutjats de primera instància o superiors.
Actualment, el coneixement s’adquireix a través de la
realització d’un curs de formació i és necessari que
es sotmetin a les normes que regulen la professió de
“Barrister”.
El deure primordial d’un “Solicitor” és amb el Jutjat pel que la seva reputació i independència han de
prevaldre sobre la veritat. No se li construeix el cas

Actualitat 23

MALGRAT LA
IDEA GENERAL
QUE LES FIGURES PODEN SER
EQUIVALENTS A
LA D’ADVOCAT I
PROCURADOR ESPANYOL, LA DIVISIÓ NO POT SER
MÉS DIFERENCIADA AMB AQUESTES FIGURES

al client, sinó que
el “Solicitor” rep la
prova i assessora al
client sobre la base
d’aquesta, sense possibilitat de modificar o
silenciar proves per incrementar les possibilitats d’èxit. Fins i tot
en algunes ocasions,
el “Solicitor” decideix
deixar de representar a un client si és
conscient que aquest
està actuant de mala
fe o falsificant/ocultant
proves.

La “Law Society”
és l’equivalent a un
Col·legi d’Advocats, a
nivell estatal. És una
associació professional nacional que representa i dóna
suport a la professió de “Solicitor”.
Així mateix, una altra autoritat d’importància és la
“Solicitors Regulation Authority” (SRA), que és l’autoritat que regula la professió de “Solicitors”, així com
els despatxos en els quals treballen els mateixos.
Desenvolupa el codi deontològic anomenat “Code of
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Conduct” i de la mateixa forma controla estrictament
que el Codi s’acati de forma expressa. La SRA és
també l’autoritat davant la qual els consumidors poden
presentar reclamacions relatives al comportament i
assistència d’un determinat “Solicitor” i té potestat
per investigar conductes i sancionar-les si es demostra que han actuat vulnerant el codi deontològic. Les
sancions poden ser des de multes fins a la possibilitat
que el “Solicitor” quedi suspès d’exercici
LA FORMACIÓ DE “SOLICITOR”
I “BARRISTER” ÉS MOLT SIMILAR
El “Solicitor” pot accedir a la professió bé amb la
llicenciatura de dret o qualsevol altra llicenciatura fent
un curs pont anomenat “Graduate Diploma in Law
Conversió Course”. Després de la llicenciatura o convalidació, també resulta necessari estudiar l’equivalent al
Curs de Pràctica Jurídica (“Legal Practice Course”).
Finalment, el més habitual és que es sol·liciti ser admès
en un despatx professional per fer pràctiques remunerades (“training contract”), per un període de 2 anys i
sota la supervisió d’un “Solicitor”. Durant aquest període és requisit que l’advocat en formació o “Trainee Solicitor” faci rotació dels anomenats “seients (“seats”),
que vol dir que haurà de fer pràctiques en les diferents
branques del dret. Després de finalitzar la seva formació (“training contract”), és possible que aquest mateix
despatx el contracti, encara que no és requisit obligatori
i poden canviar a un altre despatx.
A més, els “Solicitors” poden treballar en un departament o assessoria legal d’empreses o administracions
públiques, raó per la qual cosa no és necessari que estiguin contractats sempre per un despatx professional.
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ment legal en una matèria específica, o reunir-se amb
el client per tractar sobre els possibles problemes que
es puguin trobar durant el judici.
En general els instrueix el “Solicitor” que porta el cas,
rebent la documentació i prova que el “Solicitor” li
ha preparat prèviament. Era tradició que els “Barristers” no podien ser contactats pels clients de manera
directa, no obstant això actualment és possible que un
client demani assessorament legal específic directament al “Barrister”.

A MÉS DELS BARRISTERS I SOLICITORS, ÉS IMPORTANT ESMENTAR
ALTRES FIGURES
QUE CADA VEGADA S’ESTAN INTEGRANT MÉS
EN L’EXERCICI
DE LA PROFESSIÓ LEGAL: EL
“PARALEGAL” I
EL “CHARTERED
LEGAL
EXECUTIVE”

Igual que els “Solicitors”, el deure primordial d’un “Barrister” és
també amb el jutjat pel
que la seva reputació i
independència també
han de prevaldre sobre
la veritat.
El “Bar Council” és
l’associació nacional
que representa i promou la professió. Concretament. l’autoritat
que regula als “Barristers” i el seu exercici
és el “Bar Standards
Board”. Aquesta autoritat també desenvolupa
el codi deontològic
que és obligatori complir, incloent-hi els
criteris de formació
continuada requerits.

EL “BARRISTER”
El “Barrister” és la figura d’estètica tradicional que
utilitza la perruca de pèl de cavall, la toga negra i el
“collet” blanc.

Per accedir a la professió, es pot començar
amb l’estudi de la carrera de dret, no obstant això, com
els “Solicitors”, poden estudiar qualsevol altra carrera i
posteriorment fer el “curs pont” per poder convalidar-la.

Els “Barristers” es caracteritzen principalment per estudiar la prova, informar i presentar el cas, o defensar
els interessos del client, davant dels tribunals. La seva
funció és tractar de convèncer al jutge que les al·legacions del seu client tenen més fonament que les de
l’oponent o part contrària, a més d’examinar la versió
dels fets donada pels testimonis i tractar de desprestigiar la seva veracitat de forma subtil. No obstant
això, les seves tasques poden variar i també poden
ser instruïts per els “Solicitor” per donar assessora-

No és estrany conèixer a Barristers que han estudiat
literatura o llengua anglesa, la qual cosa en algunes
ocasions els pot ajudar en la seva eloqüència i oratòria,
eines molt beneficioses en els seus poders de convicció davant els jutges. Després de la llicenciatura (amb
o sense curs pont) tenen la obligació, d’ estudiar el
curs de practica jurídica, el “Bar Professional Training
Course” i en finalitzar el mateix, podran registrar-se
en el Col·legi de Barristers o “Bar”, amb la possibilitat
d’utilitzar el títol de “Barrister”.
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Posteriorment han de fer un any de practiques (“Pupillage”) generalment en una de les Chambers (Sala
d’audiències) i sota la supervisió d’un “Barrister” amb
experiència. Després d’aquesta formació, els serà
necessari trobar una “Chamber” que els aculli com
“Tenant” (figura similar a un arrendatari) i des d’on
treballaran com a autònoms (el 80% d’aquest col·lectiu escullen aquesta opció) compartint les despeses
de la “Chamber” amb altres colegues.
Opcionalment, poden ser contractats per un despatx
professional o una empresa per treballar, generalment, en el seu departament legal.
ALTRES FIGURES
A més dels “Barristers” i “Solicitors”, és important
esmentar altres figures que cada vegada estan integrant-se més en l’exercici de la professió legal: el “Paralegal” i el “Chartered Legal Executive”.
El “Paralegal” és la persona que ha obtingut algun
tipus de formació legal, encara que no estan qualifi-
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cats com “Solicitor”, “Barrister” o “Chartered Legal
Executive”. De forma pràctica, el treball del “Paralegal”
és molt similar a la del “Solicitor”, encara que solen
necessitar d’una supervisió més propera i estricta.
Avui en dia, és una posició molt popular en les organitzacions dels despatxos professionals atès que es
tracten de categories laborals menys costoses per
aquestes organitzacions.
El “Chartered Legal Executive” és una professió
que està representada pel “Chartered Institute of
Legal Executives” i també està regulada per un collegi professional, el “CILEX Regulation”.
No és necessari tenir una llicenciatura per accedir a
la formació, tot i que és mes ràpid el seu accés si ja
es té la llicenciatura de dret.
S’han creat cursos específics per accedir a aquesta professió i una vegada es finalitzen, obtenen una
formació similar a la del “Solicitor” encara que menys
intensa i més especialitzada en un sola àrea concreta
del dret.

EL COL·LEGI ES MOU
APROVAT EL
PRESSUPOST
I LES QUOTES
COL·LEGIALS
DE L’ICAB PER
AL 2018
Amb el gairebé 80% de vot favorable es va aprovar el pressupost per al 2018. La proposta ha suposat una reducció
del 50% de les quotes per als col·legiats els dos primers
anys i per als que porten de 43 a 45 anys, mantenint les
exempcions per als majors de 45 anys de col·legiació.
En el marc de l’Assemblea General Ordinària celebrada el
19 de desembre, la degana Mª Eugènia Gay va presentar
la proposta de pressupostos per al pròxim any i va detallar el Pla d’acció de la Junta per al seu mandat, basat
en diverses polítiques de gestió, amb l’objectiu principal
d’enfortir l’advocacia. La degana també va anunciar el
compliment del compromís de renegociació de la Pòlissa
de RC, havent aconseguit una reducció del 50% en el cost
d’aquells que tenen la modalitat bàsica.
Per fer-ho possible, va explicar les línies estratègiques
d’actuació com la millora dels serveis col·legials amb mecanismes d’excel·lència i control de la utilitat i rendibilitat
econòmica, la millora en la comunicació i en la conversió
d’aquesta com a eina bidireccional amb els col·legiats, la
creació de xarxes de relacions que permetin el creixement
dels col·legiats i la seva internacionalització, l’augment
de la presència social i la consideració de l’ICAB com a
referent del món professional en general i de l’advocacia
en particular, i el reforç de l’equip humà del Col·legi amb
equips multidisciplinaris i transversals.
Per la seva banda, Josep Maria Balcells, tresorer de
l’ICAB, va presentar uns pressupostos per al 2018 amb
una previsió de manteniment de les xifres de despeses i
ingressos, “un pressupost de continuïtat en la contenció
de la despesa que té la seva translació també en la reducció de quotes col·legials”.

En aquest sentit va anunciar que les despeses de personal es quedaran per sota del 39% de la totalitat de la despesa pressupostària, les aportacions a les institucions, les
col·laboracions professionals i les despeses institucionals
i corporatives es mantenen també en imports similars als
de 2017, i per sota en tots els casos a les xifres de 2016.
Pel que fa a la previsió d’ingressos, Balcells va detallar que
s’ha aplicat una reducció de les quotes del 50% al col·legiats més juniors (primers 2 anys de col·legiació) i als més
sèniors (els que ja porten de 43 a 45 anys col·legiats), la
congelació de la resta de quotes i l’abaratiment del cost
de la pòlissa de Responsabilitat Civil.
Durant l’Assemblea la degana també va presentar les accions concretes que ja s’han començat a desenvolupar en
aquests àmbits:

EN DEFENSA I REPRESENTACIÓ DAVANT
L’ADMINISTRACIÓ I LA JUSTÍCIA
La Junta va anunciar la renovació i ampliació de la Comis-

Món Jurídic · #315 · Desembre/Gener 2018

El Col·legi es mou 27

un nou servei digital: l’actualització jurídica. Finalment es va
anunciar que hi haurà noves instal·lacions als Jutjats, aparcament per a advocats i la millora de les Sales de Togues.
En definitiva, es tracta d’un conjunt d’iniciatives i propostes per millorar les condicions de feina de tots els col·legiats i col·legiades, per servir-los i oferir-los l’assistència que
necessitin.

MÉS I MILLOR FORMACIÓ
L’enfortiment de l’advocacia, i el manteniment del seu
prestigi, passa per tenir uns professionals formats, amb
les eines i els coneixements més actuals, per poder ser
capaços d’atendre millor les seves necessitats. Per això la
Junta aposta per la celebració de Congressos d’actualització jurídica, la realització de càpsules formatives a l’abast
de tots els col·legiats i col·legiades, la millora de l’accés
telemàtic, la programació de plans de formació específics
(amb atenció a les Delegacions i la participació de les seccions) i el suport del millor professorat, que serà seleccionat de manera pública i transparent.
Així mateix, s’ha elaborat un conjunt de normes, incloses
en el Codi Ètic, amb què s’han definit els criteris objectius
que han de regir el procediment de selecció i contractació
del professorat, entre altres mesures.

sió de Normativa, la publicació de tots els materials de
treball davant les iniciatives legislatives i l’impuls de les
sessions formatives exprés.
Pel que fa a les condicions socio-laborals es promouran
les activitats del Col·legi que permetin la conciliació, sobretot al migdia; les trobades amb representants de despatxos i treballadors per afavorir un conveni col·lectiu pel
qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels
advocats; i el Pla de formació en matèria de conciliació i
flexibilitat, així com el disseny d’un pla d’igualtat per combatre la desigualtat salarial entre homes i dones.
Es millorarà la comunicació amb el reforç de les xarxes socials, amb un web interactiu adaptat a dispositius mòbils i
amb la creació de mecanismes de participació directa. En
aquesta mateixa línia, s’aposta per la transformació digital,
amb la creació d’una Comissió digital on participaran els millors professionals, amb un cicle de conferències sobre les
principals eines per a l’advocacia, l’ampliació de videoconferències amb les presons des de la Ciutat de la Justícia i

INTERNACIONALITZACIÓ
La Junta considera de vital importància impulsar, encara
més, la internacionalització del Col·legi, en un món cada
cop més global. Per fer-ho possible crea la Comissió de
Relacions Internacionals: promou les estades a l’estranger, tant per a despatxos d’advocats (Legal Links) com
per a advocats individuals (Erasmus+), i impulsa una
xarxa de contactes internacionals a l’abast de tots els
col·legiats.

ALTRES ÀREES
La degana va anunciar que en Justícia Gratuïta s’ha començat a treballar per la recuperació de l’IPC dels mòduls
i en la creació de nous. En l’acció deontològica es farà un
pla específic en contra de les societats constituïdes fora
de la Llei de Societats Professionals i contra l’intrusisme
que fa competència deslleial. En matèria d’honoraris, s’inicien els treballs de redacció de nous criteris als efectes de
taxacions de costes. I s’unificaran la gestió de la mediació
i l’arbitratge per fer un gran centre que presti serveis de
formació i fomenti l’ús d’aquestes tècniques de resolució.
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ES COMPLEIXEN ELS 100
PRIMERS DIES DE LA JUNTA
DE GOVERN
El punt que marca la inflexió de qualsevol mandat, el compliment dels 100 primers dies, és fonamental per fer balanç
i donar comptes de les primeres passes de la Junta i per
fixar les bases de les actuacions futures, tal i com es va
comprometre al programa electoral durant la campanya.
El passat 29 de novembre Mª Eugènia Gay, degana de
l’ICAB, acompanyada pel vicedegà, Jordi Pina, i el secretari,
Jesús Sánchez, així com pels diputats Cristina Vallejo, Frederic Munné, Rodolfo Tesone i Alejandro Fuentes-Lojo van
presentar els grans objectius que comencen a fer-se realitat i
que es resumeixen en enfortir l’exercici de l’advocacia barcelonina, fer-la més transparent, accessible, moderna i útil.
Dues de les principals línies d’actuació s’han creat per facilitar
l’exercici de la professió. És el cas de la modificació i la rebaixa
de les condicions de la Pòlissa de Responsabilitat Civil per
millorar-ne la cobertura i adaptar-la a les necessitats del collectiu. En aquesta línia de reducció dels costos, també s’ha
impulsat una rebaixa de les quotes, com es va anunciar durant
la campanya. És una mesura que respon a l’ajuda i protecció
que des de l’ICAB es vol donar als més joves professionals de
l’advocacia en els seus dos primers anys i un reconeixement
per als que porten més de 43 anys col·legiats.
Pel que fa a les novetats dins del Col·legi, un altre de les
línies anteriorment citades és la participació i creació de
noves Seccions, Comissions i Grups de Treball. Ja s’ha posat
en marxa de la Secció de Dret del Consum, donant resposta
a una necessitat social actual; la Comissió de Transformació
Digital, que permetrà que l’ICAB tingui seu digital, que pugui
incidir en la transformació digital de la justícia per fer de Barcelona seu mundial de l’advocacia virtual, amb experts en la
matèria; el Grup de Treball de violència de gènere per aportar
propostes i accions que permetin treballar amb les institucions per garantir una atenció des del primer moment a les
víctimes i lluitar contra aquesta xacra; i la Comissió delegada
de la Junta de Govern sobre relacions internacionals per
impulsar la participació del Col·legi i els col·legiats en fòrums
d’arreu del món per tal d’internacionalitzar els advocats/des
de la nostra ciutat i els seus despatxos.
L’altre pilar en què s’han fonamentat els inicis del mandat
ha estat l’aplicació del codi ètic i la transparència en la gestió. El codi ètic és un recull de normes i principis d’actuació

professional que han d’orientar i governar la convivència
entre les diferents persones i col·lectius de l’ICAB. Pel que
fa a la transparència, cal informar que al web s’ha ampliat i
actualitzat la informació disponible (www.icab.cat/transparencia) i s’ha incorporat un resum trimestral amb les dades
més destacades de la liquidació econòmica (despeses de
representació, sous i salaris, aportacions a entitats i institucions, despeses generals i ingressos).
En el mateix sentit, el Col·legi engega una revisió i avaluació
de l’organització. Es tracta d’un nou model de gestió, realitzant una autoanàlisi interna fruit de la interacció de la Junta i
l’equip de treballadors. El resultat és l’elaboració d’un DAFO
(debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) de l’ICAB per
poder realitzar millores en l’organització i avançar-se a possibles problemes. Així mateix, s’està realitzant una auditoria
laboral, a més d’una auditoria econòmica i de qualitat.
Finalment, però no menys important, és l’aposta decidida
per fer del Col·legi de l’Advocacia un lobby influent dins
de la societat barcelonina i catalana. Els fets succeïts en
aquest darrer semestre han posat a prova el paper vertebrador que ha de desenvolupar i consolidar l’ICAB. Va saber
donar resposta a la situació urgent i inesperada que deixava
l’atemptat del 17 d’agost a la Rambla de Barcelona, creant
un SOJ (Servei d’orientació jurídica) especial per a la víctimes i les seves famílies en uns moments tan dolorosos.
Amb el mateix sentit de responsabilitat es va actuar davant
la situació política catalana, creant i liderant la Comissió
Independent per al diàleg, la mediació i la conciliació. Una
Comissió que s’ha reunit amb tots els partits polítics amb
representació al Parlament per tal de trobar una solució
pacífica al conflicte, i que ha tingut el suport de més de 150
entitats i organitzacions i més de 500 personalitats de la
societat civil catalana.

Món Jurídic · #315 · Desembre 2017/Gener 2018

INFORME ICAB SOBRE
LA JUSTÍCIA 2016
Reducció significativa de la taxa de litigiositat en l’any
2016. Tan sols un 7% de l’Advocacia de Barcelona,
considera que el funcionament de l’Administració de
Justícia “ha millorat” respecte a l’exercici anterior
L’Informe ICAB sobre la Justícia és una obra que s’edita des de l’any 2007 per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb la finalitat d’oferir una anàlisi de
l’activitat judicial dels Jutjats i Tribunals, a partir de la
confecció d’una sèrie de gràfiques de les quals s’extreuen diferents conclusions sobre l’evolució de la litigiositat al llarg dels últims anys. Aquest informe es basa
en les dades de l’any 2016 i les mateixes són actualitzades per les dades de l’any en curs (2017), d’acord
amb les enquestes que es realitzen a peu de jutjat.
Prenent com a unitat de referència l’”assumpte”, i
seguint la metodologia utilitzada pel mateix CGPJ, que
a dia d’avui constitueix la principal font estadística de
l’activitat judicial, s’agrupen els valors en quatre grans
categories: “assumptes pendents a l’inici”, “assumptes ingressats”, “assumptes resolts” i “assumptes
pendents al finalitzar”. Combinant aquestes a partir de
les diferents fórmules que configuren les taxes de resolució, pendència i congestió, podem saber el concret
volum d’assumptes dels quals s’ocupa cada Jurisdicció, el que respon a una doble finalitat. D’una banda,
avaluar l’impacte que les diferents reformes legislatives han tingut sobre l’activitat judicial. D’altra, valorar
si els recursos que es destinen a l’Administració de
Justícia, s’adeqüen a la litigiositat real del moment.
Durant els últims anys s’ha produït un descens de la
litigiositat, intensificant-se el 2016 amb una regressió
en els quatre àmbits jurisdiccionals. En l’àmbit penal
passem d’una taxa de litigiositat d’un 128 per cada mil
habitants l’any 2015, a una altra del 75 per cada mil
habitants. En l’àmbit civil, la taxa que es registra en
aquest últim any ha estat del 35,62. Mentre que la taxa
de litigiositat que es registra en la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i en la Social, ha estat del 4,24 i del
8,24 per cada mil habitants, respectivament.
En els últims anys el nostre ordenament ha experimentat un autèntic furor legislatiu, que ha viscut un període
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d’excepció l’any 2016,
en el qual durant gairebé
tot l’exercici vam tenir
un Govern en funcions.
No obstant això, les reformes aprovades l’any
2015, han incidit notablement en el descens de
la litigiositat en l’últim
exercici. Especialment en
l’ordre penal, on el descens ha estat del 41%,
sent aquesta la variació
més important que s’ha
experimentat en la taxa
de litigiositat en els últims anys. Si bé aquest descens respon a una pluralitat
de factors, hem de destacar la despenalització de les
faltes, així com la no remissió judicial dels atestats davant la falta d’autor conegut.
En l’àmbit civil, s’ha produït un increment significatiu dels procediments d’execució hipotecària i dels
derivats en matèria d’arrendaments, que reflecteixen
un problema de caràcter estructural al voltant del dret
a l’habitatge. A més, la creació aquest any 2017 dels
jutjats uniprovincials amb competències sobre clàusules sòl, està suposant un col·lapse d’aquests jutjats
especialitats, col·lapse que en termes numèrics podrem valorar l’any vinent. La Jurisdicció Social és una
de les que més afectació ha tingut amb l’esclat de la
crisi econòmica. I és que la tipologia d’assumptes més
important en termes quantitatius, la componen els procediments d’acomiadament, reclamacions de quantitat
i els interposats en matèria de Seguretat Social. És
important destacar en aquesta jurisdicció que continua
sent molt preocupant la dilació entre la presentació de
la demanda i l’assenyalament de la vista, sobretot si
tenim en compte l’especial sensibilitat de les matèries
que es tracten.
Pel que fa a la de “Opinió de l’Advocacia a peu de toga”,
tan sols un 7% creu que la situació dels Jutjats “ha
millorat” respecte a l’exercici anterior, fet que reflecteix
certa insatisfacció amb el funcionament de l’Administració de Justícia. Els principals motius d’aquest desencís es relacionen directament amb els retards que es
produeixen en la tramitació d’un procediment, principalment a causa de: organització inadequada de l’òrgan
judicial, manca de recursos humans i materials, i falta
de col·laboració d’altres òrgans i administracions.
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VOLS APRENDRE ANGLÈS
O FRANCÈS O MILLORAR-NE
EL TEU NIVELL?
L’ICAB segueix oferint un gran ventall de cursos per
aprendre idiomes, millorar-ne el nivell o ampliar vocabulari
concret necessari en diferents circumstàncies personals i
professionals. Durant el mes de febrer s’obren nous cursos d’anglès de nivell inicial, intermedi i avançat; de francès inicial senzill, d’italià inicial alt i de rus inicial senzill.
Trobareu més informació sobre aquests cursos, horaris,
durada i inscripció a l’apartat Formació del web ICAB.
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La Comissió va insistir en la importància que té, en el
moment previ a la interposició de la denúncia, l’acompanyament i l’assistència jurídica a la dona que ha patit
violència masclista. En aquest sentit, durant els primers deu mesos del 2017, només un 11’6% de les víctimes ho ha sol·licitat (a l’àrea d’influència de l’ICAB). Tot
i que encara és una xifra baixa, suposa un increment
notable respecte el 2015, quan només un 0’67% de les
víctimes van sol·licitar la citada assistència.
Així mateix, la Comissió va reclamar l’aplicació de mesures de tutela cautelar penal per tal d’aconseguir una
protecció immediata de la víctima que es trobi en una
posició de risc. Al mateix temps va destacar que, en
els deu primers mesos del 2017, en només un 37’3%
de les dones víctimes de la violència masclista que
disposen d’un advocat/da assignat/a de torn d’ofici s’ha
celebrat la compareixença per adoptar mesures de
protecció.
Aquesta dada suposa un retrocés respecte la del
2016, quan en un 41’5% de les víctimes es va celebrar
aquesta compareixença.
Durant l’acte van intervenir Olga Arderiu, diputada responsable de la Comissió de Dones Advocades; Carmen
Valenzuela, diputada responsable del Torn d’Ofici i Teresa Blasi, presidenta de la Comissió de Dones Advocades, acompanyades d’altres advocats i advocades.
La lectura del manifest va servir per denunciar diverses
formes de violència masclista que s’han produït durant
el darrer any i per celebrar que cada cop més dones
vagin agafant el protagonisme en la lluita per eradicar la
violència de gènere i denunciïn públicament els abusos.

DIA INTERNACIONAL PER
A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
En el marc dels actes del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència masclista, la Comissió de Dones
Advocades de l’ICAB va celebrar un acte el 27 de novembre per denunciar la xacra de la violència masclista com a fenomen estructural, que adopta múltiples
formes, com la violència física, la psicològica, l’econòmica, la violència i els abusos sexuals.
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PREMI ‘FRANCISCA DE
PEDRAZA’ CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÉNERE
En el marc dels actes de commemoració del Dia Internacional per l’eliminació de la violència masclista, l’Associació de Dones Progressistes d’Alcalà d’Henares va lliurar
una menció especial del Premi ‘Francisca de Pedraza’ a
la Subcomissió de Violència sobre la Dona del Consell
General de l’Advocacia Espanyola (CGAE). El reconeixement es va fer per la feina diària de tots els membres de
l’Advocacia en la defensa i assistència jurídica a les víctimes de violència de gènere, en especial a tots aquells
que conformen el Torn d’Ofici especialitzat en violència
de gènere. Al lliurament, que va tenir lloc al Paranimf
de la Universitat d’Alcalà el 30 de novembre, va assistir
Carmen Valenzuela, diputada responsable del Torn d’Ofici.
En aquesta edició també va resultar premiada la Unitat
d’Atenció a la Família del Cos Nacional de Policia.
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sultes respecte al funcionament de les guàrdies del Torn
d’Ofici. Igualment van manifestar al Secretari de la Junta
la seva preocupació per les disfuncions i mancances del
Ministeri Fiscal, així com per l’excessiva mobilitat en les
places de Jutges.

Pel que fa a l’activitat de la Comissió de Normativa, van
manifestar especial interès en temes d’ocupació d’habitatges i respecte del requeriment efectuat per l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària relativa a la revelació
de dades que afecten els clients. Per finalitzar la Trobada
es va celebrar una reunió conjunta amb la Jutgessa Degana de Berga, on es van tractar diverses problemàtiques i
disfuncions de l’administració de Justícia amb l’ànim de
reforçar els contactes i la col·laboració institucional per
treballar juntament en les propostes de millora que caldria
traslladar al Ministeri de Justícia.

S’AMPLIA EL SERVEI DE
VIDEOCONFERÈNCIA AMB ELS
CENTRE PENITENCIARIS
VISITA A LA DELEGACIÓ
DE BERGA
Seguint amb el projecte Trobades amb les Delegacions,
iniciat el 25 d’octubre, i amb l’objectiu de reforçar el
contacte entre els companys adscrits a les Delegacions
i la Junta de Govern de l’ICAB, el 16 de novembre vam
celebrar la Trobada a la Delegació de Berga. Els companys
s’hi van apropar per fer-nos saber el seu interès a fer el
màxim de formació possible, ja sigui presencial, per vídeo
streaming i/o mitjançant les càpsules formatives que funcionaran en aquesta nova etapa, especialment en temes
de segona oportunitat. Alhora, van plantejar diferents con-

El Col·legi de l’Advocacia i la Direcció General de Serveis
Penitenciaris posen al servei dels advocats la possibilitat de
mantenir entrevistes amb els seus clients interns en centres penitenciaris a través del sistema de videoconferència.
És un sistema pioner a Catalunya i a la resta de l’Estat,
on s’apliquen les noves tecnologies de la informació per
millorar les comunicacions i evitar desplaçaments als centres penitenciaris, estalviant temps.
Actualment s’ha ampliat a aquest servei i ja se’n pot fer
ús als següents centres penitenciaris de Quatre Camins,
Brians-1, Brians-2, Puig de les Basses, Lledoners i Mas
Enric; i als centres educatius de justícia juvenil l’Alsina,
Can Llupià i El Segre.
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LA SEU DE LA CRAJ
CANVIA D’UBICACIÓ

LLIURAMENT DELS PREMIS
FERRER EGUIZÁBAL

La Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia
(CRAJ) ha traslladat la seva seu a la segona planta (Edifici
C) de la Ciutat de la Justícia. Amb aquest canvi es manté
la proximitat amb els Jutjats i Tribunals alhora que es
disposa d’un espai més ampli i reservat per tal d’atendre
als col·legiats i col·legiades. Ja des del 13 de desembre
es pot acudir a les noves dependències de la Comissió
per a les qüestions relatives a incidències o suggeriments
propis del seu exercici professional.

El Pati de Columnes de la seu del Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona (ICAB) va acollir, l’acte de lliurament dels
Premis Ferrer Eguizábal 2016 sobre Dret Administratiu a la
millor monografia publicada o inèdita.
El Jurat va acordar atorgar els dos Premis a la millor
monografia a Irene Araguàs Galcerà, per la seva obra “La
transparencia en el ejercicio de la potestat reglamentaria”
(Ed. Atelier) i a Alfredo Galán Galán (coordinador), Juan
Carlos Covilla Martínez, Tomàs Fons i Llovet, Ricard García
Retortillo i Marc Vilalta Reixach per l’obra “Nous governs
locals: regeneració política i estabilitat pressupostària”.
El Jurat del Premi Ferrer Eguizábal 2016 sobre Dret
administratiu (Edició Ordinària i Extraordinària), va estar
integrat per Albert Andrés i per Eduard Paricio, magistrats
de la Secció 5a de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; per Marc Vilar,
president de la Secció de Dret administratiu de l’ICAB,
per Gemma Solanas, diputada de la Junta de Govern de
l’ICAB i per Josep Llàcer, diputat de la Junta de Govern de
l’ICAB. L’acte va ser presidit per la presidenta de la Fundació i degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay.

LA TASCA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT DELS VOLUNTARIS ICAB
Els voluntaris es van reunir amb la degana de l’ICAB,
Mª Eugènia Gay, per presentar-li algunes de les accions
que, juntament amb la Fundació Ignasi de Gispert (FIdG),
desenvolupen en benefici de les persones col·legiades
que estan passant dificultats. Els voluntaris ICAB duen
a terme funcions assistencials, com acompanyar les persones necessitades, realitzar tràmits o gestions de tipus
administratiu en el seu nom, fer tasques de la llar, portar-les
al metge, entre d’altres.
Al costat d’aquests serveis i suport, la Fundació Ignasi de
Gispert presta ajut econòmic als advocats i advocades que
tenen dificultats econòmiques per raons de malaltia o accident. Si sou col·legiats, voleu fer-vos voluntaris i difondre la
tasca de la Fundació, contacteu amb fundacio@icab.cat o
telèfon 936011212. També podeu adreçar-vos a la Fundació
si teniu informació de possibles casos de companys o companyes que necessitin l’ajuda que s’ofereix des de la FIdG.

JOSEP DELFÍ GUÀRDIA, NOU
MAGISTRAT DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL DEL
PRINCIPAT D’ANDORRA
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona s’afegeix a les felicitacions pel nomenament, el passat mes de novembre,
de l’Honorable senyor Josep Delfí Guàrdia i Canela com a
Magistrat del Tribunal Constitucional del Principat d’Andorra.
Josep Delfí Guàrdia , advocat, diputat de la Junta de Govern
de l’ICAB (1970-75 i 1978-83), exconseller de Justícia de la
Generalitat de Catalunya (2001-2002), i expresident de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya va assumir
el càrrec en substitució de l’Excm. Sr. Juan Antonio Ortega
Díaz-Ambrona, després de vuit anys al Tribunal.
Des de l’ICAB li desitgem molts èxits i encerts en aquesta nova etapa!
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SOMOS LEGALES, LA
PRIMERA PLATAFORMA
ONLINE ESPECIALITZADA
EN LA RECLAMACIÓ
D’IMPAGAMENTS A ÈXIT
Olga Majoral Bustos, fundadora de Somos Legales i
advocada col·legiada de l’ICAB va resultar guanyadora
del premi atorgat per Bankia en el marc del Demoday,
organitzat pel programa d’emprenedoria ‘Atípics’, on
van participar un total de 20 joves emprenedors.
El programa d’emprenedoria ‘Atípics’, que està impulsat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu, dona cobertura a joves amb talent en la posada
en marxa de projectes viables i positius per a la societat, en el qual col·laboren més de 40 professionals i 30
organitzacions de reconegut prestigi.
Somos Legales és la primera plataforma online especialitzada en la reclamació judicial d’impagaments a èxit a
tot el territori espanyol. La plataforma, que està orientada a pimes, autònoms i particulars, permet tramitar
la reclamació de tot tipus d’impagaments en l’àmbit
civil sense cap mena de cost inicial pel client: factures
pendents de pagament, quotes comunitàries, rendes de
lloguer d’habitatges i locals, deutes, préstecs...
El servei ja es troba disponible a través de la pàgina
web www.somoslegales.es i permet als usuaris iniciar
la reclamació de manera gratuïta mitjançant la complementació d’un senzill formulari.

manera, estem donant cobertura a tots aquells impagaments que fins el moment quedaven sense reclamar’’.
Així mateix, ‘’estem ampliant el nostre públic objectiu als
despatxos d’advocats que tenen coneixement d’aquest
tipus de reclamacions a través dels seus clients, però
que per tenir uns honoraris mínims o bé per falta de
temps, prefereixen no assumir-les directament i gestionar-les a través de la nostra plataforma. Amb aquests
acords de col·laboració tots hi sortim guanyant’’.

Segons l’advocada, ‘’hi ha un percentatge molt important d’impagaments que queden sense reclamar, ja
que els honoraris dels advocats solen ser elevats i es
cobren per anticipat, abans d’iniciar el procés judicial’’.
Això es fa especialment evident en el supòsit de deutes de menor quantia, ja que els despatxos solen tenir
una factura mínima marcada que en molts casos supera l’import del deute i, senzillament, no surt a compte
reclamar.

Majoral afirma que l’objectiu de Somos Legales és
revolucionar els serveis jurídics tradicionals ajudant a
pimes, autònoms i particulars a recuperar els seus diners. A través de la plataforma, els serveis es presenten utilitzant un llenguatge fresc i senzill, accessible a
tothom. A més, la tramitació del procés és 100% online
i s’informa al client en temps real sobre l’evolució del
cas, el que estalvia desplaçaments innecessaris al despatx. Per a Majoral ‘’la forma com prestem els serveis
jurídics és el que ens fa diferents, som una nova manera de fer, més de tu a tu, més propera, que vol ajudar a
la gent a recuperar els seus diners, sense sorpreses i
des del sofà de casa seva, de manera àgil i senzilla’’.

Per acabar amb aquest problema, ‘’Somos Legales tramita demandes judicials des de tan sols 300 euros de
deute i, a més, ha optat per un sistema de facturació a
èxit i sense risc per a l’usuari, que pretén incentivar la
reclamació dels deutes de menor quantia. D’aquesta

En definitiva, la plataforma s’integra dins de les anomenades iniciatives ‘legaltech’ amb l’objectiu de donar
resposta a necessitats no cobertes, actualitzant el món
de l’advocacia als temps actuals i apropant els serveis
jurídics a les persones.
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OBITUARI
ENCARNA
L’Encarna (Ruiz Martínez) ens va deixar el 18 de novembre i la volem recordar. Ha estat una bona, o millor dit,
una meravellosa companya de la Biblioteca durant 18
anys, però abans havia passat per altres departaments de
l’ICAB, on treballava des de feia 26 anys.
Era, és i serà la nostra gran organitzadora. Sempre la recordarem pel seu entusiasme, molt eficaç i resolutiva. Si
ella no trobava alguna cosa, malament rai. I és que gràcies
a ella tot ho teníem regulat en la nostra petita “intranet”
bibliotecària. Segur que serà al cel o a algun altre lloc ben
bonic on ens estarà vigilant que treballem bé i, si cal, ens
renyarà. Només dir-vos que la trobem molt a faltar.

DEFUNCIONS
Món Jurídic vol expressar el seu condol als familiars
i amics dels companys i companyes de l’ICAB que
han causat baixa per defunció: Rafael Almor Pitarch,
Ramon Maria Rodon Guinjoan, Juan Arregui de la
Madrid, Silvio Elias Carbó, Francisco de Parellada
Albentosa, Miquel Balonga Albert, Nicolás Villa Secanella, Ramon Jansá Espuña, Marianela Saló Orona,
Cipriano Jiménez Quintana, Rafael Buxó Bosch,
Ramon Enrique Palau Ribó, Fernando Foix Carbó i
Santiago Garrigó Tortajada.
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JULIO J. NAVEIRA,
PRESIDENT DEL CONSELL
DE L’ADVOCACIA CATALANA

Sóc advocat per vocació i amb vocació, nascut a Mataró el 1967. Estic
casat, a casa som sis i una gossa, la Lia. Gràcies a ella m’aixeco cada
dia a quarts de sis del matí, per treure-la a passejar, caminar o córrer.
Fer esport, de fet, és la meva forma de desconnectar. Jugo a futbol cada
dilluns amb l’equip de veterans d’El Salleiro. Sempre m’ha acompanyat
el lema “Fes als altres el que voldries que et fessin a tu”, en positiu.

Text: Virtu Morón

Fotografia: Albert Muñoz
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És conscient que el seu mandat coincideix amb un
any que es preveu intens jurídicament parlant?
Sí, segur que serà un any intens i apassionant. De fet així
em prenc el mandat que vaig iniciar al gener. Serà un
any en què també tindrem cites importants, com el 4t
Congrés de l’Advocacia Catalana al setembre, i una aposta
ferma pel dret de defensa i de totes les eines per poder
exercir correctament la nostra professió.
Amb quin objectiu assumeix la presidència del Consell de l’Advocacia Catalana?
Un dels objectius fonamentals és que tots els advocats
tinguin la millor formació possible, tant inicial com continuada. Els únics que podem garantir que els advocats
faran perfectament la seva feina som els col·legis professionals i el consell que els coordina, els mateixos que
hem d’exigir i facilitar que la seva preparació estigui per-
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moment, per exemple, al Consell estem treballant amb la
Comissió de normativa de l’ICAB per tal que, abans que la
llei s’hagi d’interpretar, ja es tingui la veu dels advocats i la
seva experiència.
Precisament vostè va ser un dels impulsors d’una proposta de reforma de la llei d’Enjudiciament Civil per
tal que els jutges puguin acordar el desallotjament
immediat de pisos ocupats il·legalment...
Cal que les lleis siguin clares i justes. Aquest cas és de
sentit comú, atès que la persona que es veu privada del
que és o ha de ser el seu habitatge habitual de forma
il·legal ha d’iniciar un pelegrinatge judicial per recuperar-la.
Aquesta proposta agilitzaria els tràmits per fer efectiva la
recuperació de la possessió de l’habitatge pel seu legítim
titular. És en modificacions legislatives com aquesta on
l’advocacia institucional ha de participar.

“El CICAC i els Col·legis hem de garantir un
accés igualitari de tots els ciutadans a la justícia”
manent actualitzada. Volem potenciar, alhora, el dret de
defensa dels advocats perquè puguin defensar els seus
clients amb normalitat, llibertat i sense ingerències.
Quins són els obstacles que actualment podrien impedir l’exercici de la professió amb llibertat?
Hi ha traves com els retards en els assenyalaments judicials, no només en dies o anys, o el retard en l´inici de
les pròpies actuacions judicials ja senyalades, a vegades
amb hores d´espera. També esdevé un obstacle l’endarreriment en els tràmits que pot suposar l’ús del català en
un judici. Per això, com a Consell hem de garantir que els
advocats puguin realitzar la seva tasca amb total garanties
per al ciutadà al qual defensen, respectant i ser respectats, no només pel client sinó també per tots els operadors jurídics i la ciutadania en general.
Un altre dels reptes que s’ha marcat en aquest mandat és fer sentir la veu de l’Advocacia en la tramitació
de la llei...
Una llei té diverses interpretacions, no és fixa, s’ha
d’adaptar a la societat i al moment per poder-la aplicar. Per
tal que la legislació tingui una aplicació més justa, l’advocacia ha de manifestar la seva opinió, ja que som els que
vivim els problemes reals de la gent, i el Poder Legislatiu
ens ha de tenir en compte en l’elaboració de les noves
lleis i / o en la modificació de les vigents . En aquest

El president sortint va dir en acabar el seu mandat
que el 2017 ha representat l’inici de la internacionalització de l’Advocacia Catalana. Quina serà la continuïtat d’aquest camí ja iniciat?
No només continuarem amb la línia iniciada per l’anterior
president, Carles McCragh, sinó que treballarem plegats
amb l’actual responsable de la Comissió de Relacions Internacionals del Consell, la degana de l’ICAB, Mª Eugenia
Gay. És important que el CICAC tingui presència en les
institucions internacionals perquè és imprescindible la
internacionalització de l´advocacia, ja que la defensa dels
drets dels ciutadans cada vegada més transcendeix de
les nostres fronteres, com en el dret dels consumidors,
i en especial en matèria de transparència de clàusules
contractuals.
Què demana al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
durant el seu mandat?
L’ICAB és una part fonamental del Consell de l’Advocacia
Catalana i hem de treballar plegats, com amb tots els collegis, independentment de la seva representació o volum
de col·legiats, perquè tots formem Consell. Hem de tenir
sinèrgies comunes i col·laboració mútua, com hem tingut
fins ara. De fet, la primera prova d’aquesta complicitat la
veurem el pròxim mes de març, quan organitzarem conjuntament les dues institucions el primer Congrés de Dret
de Consum de l’advocacia catalana.

L’ACTUALITAT VISTA PELS JUTGES
Estem d’estrena! Món Jurídic inicia una nova secció per conèixer l’opinió
de magistrats i magistrades sobre diferents temes d’actualitat. En aquest
número de la revista comptem amb la col·laboració de l’Associació de Jutgesses
i Jutges per la Democràcia i de l’Associació Judicial Francisco de Vitoria.
no pot influir ni interferir en les nostres decisions. És una
garantia per als ciutadans.
Què caldria fer o demostrar perquè la societat
existeix i es respecta la separació de poders?
La separació de poders funciona a Espanya i fonamenta el nostre ordre constitucional. Existeixen, a més,
recursos suficients perquè així sigui. Si un jutge se sent
interferit en la seva funció jurisdiccional ha de posar-ho
en coneixement del CGPJ, que és qui ha de garantir la
seva independència en el cas concret.

MONTSERRAT COMAS D’ARGEMIR CENDRA
Magistrada-Presidenta Secció Desena de l’Audiència
Provincial de Barcelona i Portaveu de la Secció Territorial
de Jutgesses i Jutges per la Democràcia (JJpD)

Considera que la Fiscalia actua de forma
independent respecte del poder executiu?
El Ministeri Fiscal en el nostre sistema constitucional està
subjecte als principis d’unitat d’actuació, dependència
jeràrquica, principi de legalitat i d’imparcialitat. No és la independència la nota que ho configura, atès que és el Govern el que proposa al Fiscal General de l’Estat, a fi que
es pugui executar la política criminal que aquell dissenya.

PENAL
Els fets dels darrers mesos han creat desavinences
entre la justícia espanyola i la belga?
Existeix el principi de confiança mútua entre Estats de la
Unió Europea en el compliment d’una ordre internacional
de detenció i lliurament. No obstant això, la retirada de
l’euroordre per part de l’Instructor del Tribunal Suprem,
respecte a l’expresident Puigdemont i quatre dels exconsellers del Govern, evidencia que era previsible que
aquest lliurament s’hauria realitzat per menys delictes que
els sol·licitats, en no constar tots ells en el catàleg dels
32 delictes de l’euroordre i estar previstos amb penalitats molt diferents en el Codi Penal belga. Amb la decisió
recent (5 de desembre) de la justícia espanyola s’obre un
escenari nou. El desenllaç és difícil de preveure.

INDEPENDÈNCIA DE LA JUSTÍCIA
Considera que cal posar més èmfasi en la defensa de la independència del poder judicial? O ja se suposa que és així?
No és necessari. El sistema judicial en el nostre Estat de
Dret està dissenyat legalment perquè els jutges puguem
realitzar la nostra funció jurisdiccional de forma independent de la resta dels Poders de l’Estat. Tots els dies
estem demostrant que som jutges independents. Ningú

CONSUMIDORS
Què pensa sobre que tots els conflictes hipotecaris
s’estiguin judicialitzant? De quina manera es podria
evitar que els consumidors no acabin sempre al jutjat per aquest tema?
Els reguladors, en particular el Banc d’Espanya i la
Comissió Nacional del Mercat de Valors, però també
les Comunitats Autònomes que tenen competència en
matèria de consum, han de ser més actius i exigents.
Ha d’haver-hi alguna esperança per als consumidors que
les seves reclamacions extrajudicials prosperin, sense
fiar-ho tot al costós procés judicial.
La sobrecarrega de senyalaments
ha provocat un col·lapse dels jutjats?
Com era previsible, des que el Tribunal de Justícia de
la Unió Europea (TJUE) va aclarir els efectes devolutius
d’una estipulació tan estesa com la “clàusula sòl”, s’ha
produït una allau de demandes. El sistema de mediació
que va disposar el RDL 1/2017, no ha estat efectiu perquè la majoria de les reclamacions es rebutgen. Malgrat
les Sentències del TS i TJUE, dels advertiments del Banc
d’Espanya i la CNMV, hi ha una posició refractària a reconèixer als consumidors els seus drets.
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cions jurisdiccionals. Resultaria, així mateix, necessari
que els mitjans de comunicació que, dins del marc de la
llibertat d’informació, siguin conscients de la necessitat
de transmetre aquesta informació de forma clara i precisa, sense caure, per error, omissió o desconeixement, en
la tergiversació del contingut de les resolucions judicials.
Afegeixo que el Comitè de Ministres del Consell
d’Europa en reunió de 13 d’abril de 2016 va aprovar el
Pla d’Acció per a l’Enfortiment de la Independència i
Imparcialitat judicial, l’aplicació de la qual propugnem
des de l’Associació Judicial Francisco de Vitoria, com a
associació professional de jutges i magistrats entre els
principis fundacionals dels quals es troba la defensa de
la independència dels membres del Poder Judicial.
EVA M. ATARÉS GARCÍA
Magistrada - Membre del Comitè Nacional de
l’Associació Judicial Francisco de Vitoria.

PENAL
Els fets dels darrers mesos han creat desavinences
entre la justícia espanyola i la belga?
No. Les relacions entre les autoritats judicials dels diferents
països de la Unió Europea es desenvolupen des de fa anys
en el marc de la cooperació i la confiança, sense que situacions puntuals puguin alterar aquests principis bàsics.

INDEPENDÈNCIA DE LA JUSTÍCIA
Considera que cal posar més èmfasi en la defensa de
la independència del poder judicial? O ja se suposa
que és així?
SÍ, és absolutament necessari, atès que es tracta
d’un pilar fonamental de l’Estat de Dret. No cal parlar
de democràcia sense el ple respecte a la independència judicial.
Què caldria fer o demostrar perquè la societat existeix i es respecta la separació de poders?
Aquesta pregunta no es pot respondre sense establir
prèviament de quin subjecte s’està parlant. En qualsevol cas, i amb caràcter general, és fonamental que per
part dels altres poders, legislatiu i executiu, es respecti
al màxim, en tota actuació, la independència del Poder
Judicial, sent inadmissibles aquelles declaracions o
actuacions que procuren, de manera moltes vegades
insidiosa, llançar sospites sobre les decisions adoptades
per jutges i magistrats en l’exercici de les seves fun-

Considera que la Fiscalia actua de forma independent respecte del poder executiu?
Considero que la Fiscalia actua d’acord amb els principis
de l’articulo 124 de la Constitució, en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l’interès públic.

CONSUMIDORS
Què pensa sobre que tots els conflictes hipotecaris
s’estiguin judicialitzant? De quina manera es podria
evitar que els consumidors no acabin sempre al jutjat per aquest tema?
No sé si és encertat afirmar que tots els conflictes
hipotecaris es judicialitzen. És cert que durant els
últims anys i a conseqüència de la crisi econòmica
s’ha elevat exponencialment el nombre d’execucions
hipotecàries. Correspon als poders executiu i legislatiu
adoptar les mesures necessàries per dotar als agents
implicats de les eines adequades per a la resolució
extrajudicial dels conflictes.
La sobrecarrega de senyalaments ha provocat un
col·lapse dels jutjats?
Evidentment, la situació dels últims anys, en què s’ha
incrementat la litigiositat, especialment en la jurisdicció
civil, mercantil i social, sense anar acompanyada de la
dotació de mitjans personals i materials necessaris per
enfrontar-se a tal increment, ha provocat una acumulació extraordinària de treball en els Jutjats. No obstant
això, crec que resulta exagerat parlar de col·lapse. El
que considero important és valorar que els jutges i magistrats hem intentat donar resposta als litigis, amb un
augment del nostre treball que no està sent reconegut
malgrat arribar a posar en perill, en ocasions, la nostra
salut i vida familiar i personal.

DES DE LA JUNTA

ACORDS DE JUNTA
De conformitat amb les previsions de l’article 22.6 del
Reglament de la Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB,
la Junta de Govern, ha acordat desconvocar les eleccions
inicialment previstes per al 12 de desembre de 2017 per
proveir els càrrecs dels òrgans de direcció de les Seccions
de la Comissió de Cultura i Formació que seguidament s’indiquen i declarar electes les candidatures úniques proclamades integrades pels companys i companyes següents:
Secció de Dret de la Construcció: President: Sr. José
Manuel Garrido Gómez; Vicepresidenta: Sra. Núria Díez Ontañón; Secretari: Sr. José Luis Salazar Máñez i Vocals: Sra.
Cristina Fernández Neves i Sra. Bárbara Ariño Mallafré.
Secció de Dret de la Circulació: President: Sr. Xavier Coca
Verdaguer; Vicepresident: Sr. Alejandro Fernández Rodríguez; Secretària: Sra. Núria Brú Solé i Vocals: Sr. Dalmacio Moseguí Gracia; Sra. Maria Belén Pose Vidal i Sra.
Elena Pujol Marín.
Secció de la Infància i de l’Adolescència: Presidenta: Sra.
Maria del Pilar Tintoré Garriga; Sra. Vicepresidenta: Montserrrat
Pintó Sala; Secretària: Sra. Mireia Bosch Acarreta i Vocals: Sra.
Mª Carmen Regueiro Nieto; Sra. Irma Rognoni Viader; Sra.
Erika Torregrossa Acuña; Sr. Jorge Vidal-Quadras Trias de Bes;
Sr. Carlos Villagrasa Alcaide i Sr. Richard Aguilar Diaz.
Secció de Dret Aeronàutic: President: Sr. Esteban Regales
Cristobal; Vicepresident: Sr. Antonio Royan Villar; Secretària:
Sra. Maria Rosa Alemany Coll i Vocal: Sra. Clara Gispert Muñoz.
Secció de Dret Internacional i de la Unió Europea: Presidenta: sra. Yolanda Lobao Andrés; Vicepresident: Sr. Manuel Lobera Grau; Secretari: Sr. José Enrique Rebés Félix
i Vocals: Sr. Piet Marco Holtrop; Sra. Alba Ródenas-Borrás
i Sr. Jose Manuel Pérez Marzabal.
Secció de Drets de Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge:
Presidenta: Sra. Marta Insúa Berdún; Vicepresident: Sr.
Antonio Delgado Planas; Secretària: Sra. Cristina Calvet
Gómez i Vocals: Sr. Marc Gallardo Meseguer; Sra. Isabel
Mosquera Castro; Sra. Isabel Veronica Saavedra Bustamante; Sr. Eric Jordi Cubells; Sra. Vanesa Alarcón Caparrós; Sr.
Victor Francisco Carames Font; Sr. Jose Coll Rodríguez;Tomás Paricio Mascaró i Sra. Mabel Paola Cueto de la Cruz.
D’altra banda, la Junta de Govern ha nomenat, d’acord
amb el que disposa l’article 85.3 dels Estatus col·legials,
com a nous vocals en les Comissions delegades de
l’ICAB les persones següents:

Comissió de Prospectives Socioprofessionals: Sr. José Manuel Alburquerque Becerra; Sr. David Jurado Beltran; Sr.
Fernando Garcia-Coca Castro i Sr. Gonçal Oliveros Layola.
Comissió de Normativa: Sr. Pol Gonzalez Mansilla; Sra.
Carmen Varela Álvarez; Sr Àlex Solsona Molons i Sra.
Mary Helen Pino Vera.

CONVOCADA LA
PRIMERA EDICIÓ DEL
PREMI “IN MEMORIAM
JUAN CARLOS ELÍAS”
El Premi “In memoriam Juan Carlos Elías”, instituït per
acord unànime de la Junta de Govern de l’ICAB celebrada el 9 de gener de 2018, és un petit homenatge al
voluntariat de l’ICAB que dedica el seu temps de forma
altruista i desinteressada a la resta de la professió.
Homenatge que es concreta en la persona de l’Advocat Juan Carlos Elías Gadea, excel·lent professional del
Dret i gran company, que ha estat Ponent de la Comissió d’Honoraris de l’ICAB durant més de disset anys de
forma voluntària i ininterrompuda i que, malgrat la seva
energia i joventut, ens ha deixat de forma inesperada.
Per tot això, el Premi, que du el seu nom, es lliura anualment en memòria seva i té com a data de lliurament
el 25 de novembre, dia del seu aniversari. Tanmateix
el Premi té com a objectiu la participació de totes les
persones col·legiades en la promoció i millora dels fulls
d’encàrrec, la facturació o minutació, les taxacions de
costes i jures de comptes i, en general, els honoraris
professionals de l’advocacia.
Requisits dels participants
S’hi pot presentar qualsevol col.legiat/da de l’ICAB,
excepte si ha participat en un altre premi jurídic l’any anterior, si és membre de la Junta o treballador/a.
Els projectes s’han de presentar presencialment a l’ICAB,
per correu certificat administratiu o correu electrònic a secretariadejunta@icab.cat abans del 10 d’octubre a les 20h.
El premi està dotat amb 1.000€ i un diploma institucional
distintiu del Premi atorgat.
Trobareu la informació completa de les Bases del Premi
al web de l’ICAB.

JOSEP GONZÁLEZ,
PRESIDENT DE PIMEC

Vaig néixer a Llimiana (Pallars Jussà) fa 72 anys. Sóc president de la patronal
PIMEC des de la seva fusió amb Sefes l’any 1997. Estic casat, tinc tres
fills i una preciosa neta mig noruega de nou anys. Desconnecto de la feina
caminant. He fet dues vegades el camí de Santiago sencer. M’agrada menjar
bé i tinc una llibreta on apunto els restaurants que considero distingits, encara
que no siguin els més famosos. Estic a facebook perquè el meu fill em va crear
un perfil però no exerceixo com a usuari de xarxes socials.

Text: Virtu Morón

Fotografia: Albert Muñoz
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Quin és el secret per mantenir-se tants anys en el càrrec?
A més de tenir salut i intentar fer les coses bé dins de la
responsabilitat que desenvolupes, cal treballar pensant en
les persones a les quals et deus, en aquest cas, els nostres
socis, que són els que ens han donat la confiança.
Per conèixer una mica més PIMEC, citi alguna de les darreres activitats en què han treballat?
Hem participat en la modificació de la Llei de contractació pública. Abans estava pensada perquè accedissin a la
contractació les grans empreses i ara també les pimes hi
podran optar. Hem lluitat perquè el Congrés aprovés el Codi
sancionador per als morosos. En aquest país hi ha grans
empreses que tenen per costum finançar-se a base de les
petites i això s’ha d’evitar. Finalment, hem proposat moltes
mesures que s’han recollit a la Llei de reformes urgents del
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Quina valoració fa del recorregut que ha tingut la Comissió en aquests quatre mesos de vida?
Hem anat tenint contacte però crec que n’hauríem de
tenir més, fer més activitats conjuntes. És un Col·legi de
molt prestigi, on hi ha professionals que tenen molt a fer
per l’interès de les empreses a les quals representem.
Darrerament la relació ha estat més propera, ja que des
de PIMEC vam decidir donar suport i formar part de la
Comissió Independent per al Diàleg i la Mediació.
Precisament sobre els fets d’aquests darrers mesos,
creu que han afectat l’economia? Tot apuntava que
s’estava recuperant, que estàvem sortint de la crisi...
Crec que el procés català no ens canviarà el bon ritme
que portava l’economia. Confio en la fortalesa que anàvem observant en les empreses que creixen en vendes i

“El balanç del 2017 és òptim, malgrat alguns
episodis puntuals que van fer frenar l’economia”
treball autònom aprovada recentment, de la qual es poden
beneficiar molts dels nostres autònoms associats.
Parlant de lleis, creu que n’hi ha alguna altra que afecti
la petita i mitjana empresa que s’hagi d’actualitzar o
modificar?
Totes aquelles lleis que compliquen excessivament la vida
a les petites i mitjanes empreses. Aquest país té tendència
a dictar moltes normes i lleis que per una gran empresa no
són problema però per a una pime sí. Un empresari de pime
no pot ser expert en tot, i menys en tràmits com els canvis
de denominació, de seu, ampliació de capital, etc. Tràmits on
sovint hi ha d’intervenir un advocat. Demano, per tot això,
que es simplifiquin aquestes gestions.
Quina imatge té de l’advocacia?
D’una professió de molt prestigi, de gent molt valuosa, de
persones molt necessàries per a un país. Un país que no té
estat de Dret no té valor. Tinc una alta consideració i opinió
sobre aquesta professió.
I quina relació té amb l’ICAB?
Hem anat tenint contacte però crec que n’hauríem de tenir
més, fer més activitats conjuntes. És un Col·legi de molt
prestigi, on hi ha professionals que tenen molt a fer per
l’interès de les empreses a les quals representem. Darrerament la relació ha estat més propera, ja que des de PIMEC
vam decidir donar suport i formar part de la Comissió Independent per al Diàleg i la Mediació.

en exportació, que generen ocupació i que s’han beneficiat d’un augment del consum. És cert que el 2017 ha estat
un any difícil, marcat pels atemptats de l’estiu a Barcelona
i per l’1 d’octubre i les seves conseqüències: anul·lació de
reserves, pèrdua de vendes, etc. Però crec que ara toca
oblidar-ho perquè el balanç global de 2017 és positiu.
Com valora la decisió d’algunes empreses de marxar
fora de Catalunya?
A Pimec ho vam valorar amb molt dolor, sobretot perquè
es va fer una llei per facilitar-ho. Tot i que només és un
canvi de domicili fiscal o de seu social, i encara que ara
des del govern central els recomanen que tornin i que no
es faci boicot als nostres productes, no deixa de ser una
sensació de pèrdua. Per sort només va ser una decisió
que van prendre les empreses concentrada en uns pocs
dies, de màxima preocupació, segons vam comprovar
entre els nostres socis. Ara, la mateixa facilitat que van
tenir per marxar l’haurien de tenir per tornar. Però no serà
fàcil que tornin. Hem de ser optimistes i pensar que ho
faran però també crec que moltes van aprofitar aquesta
circumstància per fer un canvi que ja els anava bé per
altres raons.
Quin és el seu desig de cara a aquest 2018?
Que tinguem un govern estable i que aquest actuï
prioritzant l’activitat econòmica i l’estabilitat, perquè la
nostra economia continuï tenint la força que tenia i que
encara té.
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En aquest número de Món Jurídic p
Capuz, vicepresident de la Secció de
doctor en Dret. Amb ells repassem a
violència, els delictes de rebel·lió i s

En què es diferencia el delicte
de rebel·lió del de sedició?
MC. Mentre el delicte de rebel·lió suposa alçar-se violentament i públicament per aconseguir algunes de les finalitats de l’art. 472 CP (entre els quals s’inclou “declarar la
independència d’una part del territori nacional”), el delicte
de sedició consisteix en l’actuació de persones, que
sense estar compreses en el delicte de rebel·lió s’alcen
públicament i tumultuàriament per impedir, per la força o
fora de les vies legals, l’aplicació de les lleis o a qualsevol
autoritat, corporació oficial o funcionari públic, el legítim
exercici de les seves funcions o el compliment dels seus
acords, o de les resolucions administratives o judicials, és
a dir, entorpir l’acció de l’Estat.

MIGUEL
CAPUZ

La sedició és una rebel·lió en petit (segons VIADA) caracteritzada per la menor entitat de les finalitats il·lícites perseguides. Per QUINTANO allò que emparenta als delictes
de sedició i rebel·lió és la condició formal de col·lectivitat
i hostilitat. Mentre a la rebel·lió es buscaria la destrucció
o alteració de l’Estat democràtic, en la sedició el que es
busca és impedir, merament, el seu normal funcionament.
MM. Al meu entendre és important tenir clar que entre
ambdós delictes no hi ha una relació de progressió delictiva basada en la major o menor gravetat de les conductes. Es tracta de delictes diferents que protegeixen béns
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posem cara a cara els advocats Miguel
Dret Penal de l’ICAB, i Marc Molins,
alguns conceptes de l’actualitat, com la
sedició o els alçaments tumultuaris.

jurídics diversos i heterogenis. Mentre que la sedició
sanciona les alteracions tumultuàries de l’ordre públic,
en singular referència a l’exercici de les funcions pròpies
d’una autoritat o funcionari públic, la rebel·lió castiga els
comportaments violents contra determinades institucions
o principis contemplats a la Constitució.

En quin sentit han d’apreciar-se o valorar-se els conceptes d’“alçament violent” i “alçament tumultuari”?
MM. Espanya és un dels països del nostre entorn que
té més motius històrics i socials per entendre el concepte “d’alçament violent” inclòs al delicte de rebel·lió,
ja que la nostra història recent en contempla un que va
donar lloc a 40 anys de dictadura. Per tumult cal entendre qualsevol manifestació exterior i desordenada d’una
voluntat o estat d’ànim col·lectiu, com podria ser celebrar
un gol en un estadi de futbol. El comportament tumultuari només serà delictiu quan la finalitat perseguida pel
col·lectiu persegueixi alterar l’ordre públic per impedir
l’aplicació de les lleis o el compliment de les resolucions
judicials i administratives.
MC. La referència a l’”alçament violent” en el delicte
de rebel·lió i a l’”alçament tumultuari” en el delicte de
sedició suposen la definició descriptiva dels conceptes
normatius d’aquests tipus penals.

MARC
MOLINS
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Es destaca la idea de desordre en exigir que la sedició
sigui tumultuària a diferència de la rebel·lió i les finalitats de l’atac a l’estructura mateixa de l’Estat en la
rebel·lió i al seu normal funcionament en la sedició.
El component tumultuari s’addiciona al caràcter públic
de l’alçament, i no al col·lectiu.

Què ha d’entendre’s per violència? Ha de ser física
forçosament o hi cap el concepte de violència indirecta o intimidatòria?
MC. El Diccionari de la RAE defineix “violència” com
l’ús de la força per aconseguir un fi, especialment per
dominar a algú o imposar alguna cosa.
La figura de l’art. 472 CP considerada com de rebel·lió
pròpia, té com a element comú l’acció d’aixecament
i la violència, entesa com a ocupació de força física o
l’amenaça d’utilitzar la força en cas de no accedir a les
seves pretensions, és a dir la violència psíquica, intimidatòria. El “control del territori” (comissàries de Policia Nacional o Guàrdia Civil, ports i aeroports) només
es podria tenir utilitzant la força, ja que les Forces i
Cossos de Seguretat de l’Estat no se n’anirien voluntàriament en declarar unilateralment la independència.
MM. A diferència del que succeeix en Dret civil, en el
que la ignorància de la norma no n’eximeix el compliment, en Dret penal el desconeixement pot donar
lloc a una causa d’atipicitat subjectiva (per manca de
dol) o d’inculpabilitat (per la concurrència d’un error de
prohibició). Aquesta circumstància obliga als operadors a desenvolupar els conceptes i els diferents corrents jurisprudencials dins d’un marc de previsibilitat i
de màxim consens, doncs, en cas contrari, es podria
generar un divorci entre la norma i el seu destinatari.
Al fil de l’anterior crec que es pot concloure que per
violència només es pot entendre això: violència.
La generació d’un pronunciament orfe de precedents
i d’un veritable consens podria convertir-se en un cas
de què la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets
Humans anomena “overruling” i que consisteix a superar els estàndards interpretatius de la norma per poder
justificar una resposta singular a una persona o grup de
persones. L’overruling està concebut com una infracció
del Conveni Europeu de Drets Humans pel que Espa-
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nya (com la pràctica totalitat dels estats membres de la
Unió) ja ha sigut condemnada en diverses ocasions.

Ha canviat la interpretació
d’aquests delictes els últims anys?
MM. Afortunadament, en el nostre context l’aplicació
dels delictes de sedició i de rebel·lió ha sigut escassíssima de manera que no es pot parlar d’un veritable
cos interpretatiu ni jurisprudencial sobre el qual se’n
puguin analitzar variacions. Aquesta mancança representa una dificultat per les parts, ja que, a pesar de
no ser una font de Dret, la jurisprudència ens permet
plantejar amb una certa predicibilitat les nostres estratègies legals.
MC. Al meu criteri no, i això ho baso en el contingut
de l’ATSJ País Basc de 27/11/2007 (amb cita de l’ATSJ,
País Basc de 2005.03.01) cas Pla Ibarretxe, quan estableix que “havent catalogat l’alçament com violent,
segons generalitzada opinió, quan vagi acompanyat de
l’exercici de la força física o, quan l’ocupació d’aquesta, si és necessari de cara a la consecució d’algun o
alguns de les finalitats indicades en la norma penal,
constitueixi una seriosa i fundada amenaça, per estar
disposats els alçats a aconseguir aquells a totes passades, recorrent inclusivament, d’així resultar precís,
a la utilització o l’ús de la mateixa. En el mateix sentit
AATSJ de Catalunya de 2014.03.24 i de 2016.02.01.
Quines penes comporten els esmentats delictes?
MC. En el delicte de rebel·lió la pena, en abstracte,
oscil·la entre els 5 i 30 anys de presó i al delicte de
sedició la pena, en abstracte, oscil·la entre els 8 i 15
anys de presó, en funció del major o menor grau d’importància en la intervenció.
MM. El delicte de sedició contempla un esglaonat penològic que va des d’un any de presó en els supòsits
menys greus fins als quinze en els casos més greus.
El precepte contempla una gamma molt àmplia de
penes en funció de la qualitat de la persona, de l’aportació al fet sediciós i al grau d’execució del delicte.
Pel que fa a la rebel·lió, la forquilla penològica oscil·la
entre els quinze i els trenta anys de presó, situant-lo
entre els delictes més greus que pot cometre una persona vinculada al nostre ordenament jurídic.
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En quins dels dos supòsits estaria justificada la
mesura cautelar de presó amb o sense fiança?
MM. El caràcter excepcionalíssim de la presó provisional s’ha convertit en un d’aquests mantres que a
base d’anar-lo repetint, es veu abocat a convertir-se
en una locució buida de contingut.
Personalment no comparteixo la gran majoria d’empresonaments provisionals que es dicten en el dia a
dia i, singularment, els que s’han acordat en el context del procés independentista català. Tot i haver-se
suprimit de les nostres normes processals, tant l’alarma social com determinats clixés continuen sent un
poderós motiu per acordar aquesta cautela.
A les dificultats pràctiques pròpies d’aquesta institució s’hi afegeix la circumstància que en el nostre sistema legal, continua sent el Magistrat instructor qui
després d’haver assumit la direcció de la investigació,
amb la pèrdua d’imparcialitat que això implica, ha de
prendre la decisió sobre la seva aplicació, cosa que és
difícil d’entendre.
MC. La presó provisional es podria justificar en un
delicte de rebel·lió i en un delicte de sedició. La presó
provisional sense fiança (que està pensada per als
supòsits en què no es pugui garantir d’una altra manera la subjecció de l’investigat al procés penal) es
pot decretar quan, havent-hi indicis racionals sobre
la comissió del delicte (amb pena superior a 2 anys) i
del seu presumpte autor, segons el parer de l’instructor, concorre algun dels següents perills: risc de fuga
(que es pot entendre que concorre quan el delicte té
assignada una alta penalitat, tot i que cal relacionar-lo
amb circumstàncies personals de l’investigat com
l’arrelament familiar, professional i social, les connexions amb altres països i els mitjans econòmics de
què disposa); risc d’alteració o destrucció d’elements
probatoris; risc d’actuació contra béns jurídics de la
víctima o risc de reiteració delictiva.
Si la subjecció de l’investigat al procés penal és possible adoptant la mesura de llibertat provisional (amb o
sense fiança) no cal adoptar la presó provisional. En la
quantificació de la fiança, que no és una pena, i que té
per objecte primordial garantir que l’investigat no tractarà de sostreure’s a l’acció de la justícia, s’ha de tenir
en compte el risc de fuga (ATC 730/1985 i 312/2003).
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Quines diferències hi ha entre si aquests delictes
els comet una persona qualsevol, el líder d’una entitat o una autoritat?
MM. Tant el delicte de rebel·lió com el de sedició
contemplen comportaments amb vocació d’estendre’s a una multitud de persones. Per aquest motiu,
en el desvalor de l’acció i en la penalitat aplicable el
legislador té en compte la capacitat de convocatòria i
de lideratge de l’acusat, conminant amb més pena al
que lidera que al que obeeix.
MC. Als inductors i als caps principals del delicte de
rebel·lió se’ls imposaria la pena de presó de 15 a 25
anys; als que exerceixin un comandament subaltern
de 10 a 15 anys i als mers participants de 5 a 10 anys.
Si concorre algun dels supòsits de l’art. 473.2, les
penes són, respectivament, de 25 a 30, de 15 a 25 i
de 10 a 15 anys. Si s’entén que estem davant d’una
provocació, conspiració o proposició per cometre
rebel·lió la pena de presó es reduirà en un o dos
graus.

Què és per a vostè un pres polític?
Pot posar algun exemple?
MC. El pres polític és aquell que es troba privat de
llibertat per defensar unes idees polítiques sense que
les seves conductes puguin ser incardinables en un
article del Codi Penal. Com a exemple, em referiré a
l’oposició democràtica de Veneçuela, que acaba de
ser guardonada amb el premi Sàkharov per la llibertat
de consciència.
MM. El concepte de “pres polític” està perfectament
definit pel Consell d’Europa i en obligada síntesi es
refereix a la persona que ha sigut privada de llibertat
exclusivament per raons polítiques i sense cap relació
amb un fet delictiu.
Tot i que un ordenament mai reconeixerà el caràcter polític d’un pres, l’apreciació d’aquesta condició
quedarà vinculada a l’existència o inexistència d’un
sostrat fàctic sobre el que es prediqui la cautela.
A tall d’exemple faria meu qualsevol de les persones
incloses en les llistes que els organismes internacionals elaboren periòdicament, sobre les que cal mantenir el focus i una atenció constant.

MILAGROS
PÉREZ OLIVA,

PERIODISTA
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Amb la periodista Milagros Pérez Oliva estrenem un
nou espai per esbrinar quina imatge tenen de l’advocacia
professionals coneguts i reconeguts d’altres àmbits.

Quina imatge té dels advocats
de la Barcelona actual?
Per raó de la meva professió n’he conegut molts, i
d’àmbits molt diferents. En general, la imatge que
tinc és que són professionals competents i amb
molta iniciativa. Però potser la meva mirada és
esbiaixada, perquè conec fonamentalment els que
intervenen en assumptes importants o tenen una
posició rellevant per les seves aportacions acadèmiques o professionals.
Suposo que, com en qualsevol altra professió, també
hi haurà mala pràctica, mancances en la dedicació i
abusos, però jo no els he conegut.
Quins aspectes del servei que presten els advocats
creu que podrien millorar? (honoraris més baixos,
ser més propers a la societat, que no demanin
tanta paperassa, que no es quedin un % tan alt
dels guanys, que no donin una imatge de tanta
solemnitat...)
Tinc la idea que la qüestió dels honoraris és quelcom
que preocupa a algunes persones que han necessitat
assessorament o defensa. En alguns casos, he sentit
comentaris sobre que costava treure una idea clara de
quant arribaria a costar un determinat procés.

Acudeix a l’advocat quan té un problema
o ho fa com a prevenció i assessorament previ?
Només quan tinc alguna qüestió concreta a resoldre.
Té un advocat de capçalera o l’escull
en funció del tema que ha de consultar?
L’experiència, com he dit, és poca, però sempre he
acudit a un professional especialitzat en l’assumpte
que volia resoldre. El cas que ha requerit més seguiment és un plet col·lectiu d’urbanisme.
Com selecciona als seus advocats?
Per recomanació. Conec força professionals del Dret,
normalment de la Universitat, i els demano consell a
ells.
Alguna vegada es va plantejar estudiar Dret?
Sí, de fet, després d’acabar Ciències de la Informació
em vaig matricular a Dret a la UB, però no vaig acabar
la carrera. Només vaig poder fer tres cursos i part
del quart, però les exigències del meu treball com a
periodista feien incompatible la feina amb l’estudi presencial i ho vaig deixar. Haig de dir, però, que aquests
estudis han estat un gran complement per a la meva
carrera, especialment els relatius a Penal, Civil, Constitucional, Dret Internacional i Hisenda Pública.

Que els clients poguessin tenir referents clars al respecte seria molt positiu.
Hi va sovint a visitar al seu advocat?
Només per a consultes puntuals.
Quan ho fa, de l’1 al 10, quin sol
ser el seu grau de satisfacció?
No puc fer una valoració de cada cas, perquè he
acudit a professionals diferents, però sí que puc dir
que he notat una gran diferència d’atenció i dedicació quan era una consulta particular, a compte meu,
de quan he fet la consulta a un advocat d’un gabinet
privat contractat pel meu col·legi professional.
En aquest cas, el servei ha estat bastat menys
satisfactori.

Si el seu fill/a, nebot/da, nét/a... li digués
que vol ser advocat, què li diria?
Que endavant. De fet tinc un fill que ha estudiat Dret.
Veu possible, en un futur pròxim, que l’advocat
sigui substituït per algun ésser amb intel·ligència
artificial?
Hi ha moltes qüestions burocràtiques i de mecànica
processal que es poden automatitzar. La revolució digital, però, sembla que està arribant a la Justícia amb
molt de retard. Per la resta, dubto molt que la intel·ligència humana pugui ser mai substituïda. Quan algú
s’embarca en un plet, necessita dues coses fonamentals: tenir un professional del Dret en qui poder confiar
i competència tècnica per dur-lo a bon port.

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

ESCLEROSI MÚLTIPLE,
LA MALALTIA DE LES
MIL CARES QUE
TENEN 7.500 PERSONES
A CATALUNYA
“Un dia em vaig adonar que quan em recolzava a la taula
no sentia la panxa. Havia perdut la sensibilitat. No li vaig
donar importància.” El que va començar com una anècdota més o menys divertida era un símptoma de l’esclerosi
múltiple, llavors encara incipient però que a poc a poc va
anar a més. Al principi va ser la panxa, després els braços;
més tard les mans, les cames, els peus... Un dia no es
podia aixecar. Després d’un ingrés a l’hospital i diverses
proves, va arribar el diagnòstic. La Maria no tenia ni 20
anys quan va rebre la notícia. Li acabaven de diagnosticar
esclerosi múltiple: la malaltia de les mil cares.

neurorehabilitació i ofereix serveis de formació i inserció
laboral per a persones amb discapacitat física mitjançant
el Centre Especial de Treball (FEM-CET). La Missió del
FEM-CET és facilitar la formació i preparació de les persones amb discapacitat física i/o sensorial, en un marc
de treball productiu, professional i competitiu que garanteix una feina remunerada, amb els ajustaments personals i socials necessaris a cada persona. L’ICAB fa mes
de 2 anys que confia en el FEM-CET per dur a terme un
servei imprescindible per la política de qualitat del Col·legi, com és conèixer el grau de satisfacció dels col·legiats
i usuaris referent als diferents serveis que ofereixen
com a Col·legi. Gràcies a empreses i organitzacions com
l’ICAB el Centre Especial de Treball FEM-CET dóna feina
a més de 100 persones amb esclerosi múltiple i discapacitat física i/o sensorial. Actualment, el FEM-CET està
conformat per un gran equip humà que gràcies a la seva
professionalització i qualitat laboral ha aconseguit posicionar-se com una empresa destacada i competitiva en
el sector. Els nostres sectors de treball són Call Center,
Serveis Administratius i Manipulats i Outsourcing.
www.femcet.com

EL “MULLA’T” PER DONAR
A CONÈIXER LA MALALTIA

L’esclerosi múltiple és una malaltia sense cura i de la
qual no es coneixen les causes. Els seus símptomes
són múltiples: visió borrosa, debilitat en les extremitats,
dificultats per caminar, problemes d’equilibri, fatiga i
formigueig són alguns dels més freqüents però cada
persona és un món i a Catalunya hi ha 7.500 persones
amb aquesta malaltia neurològica.

La Fundació també impulsa la recerca d’aquesta malaltia. De fet, fins fa pocs anys hi havia pocs tractaments.
Avui gràcies a la recerca n’hi ha molts més però encara
som molt lluny d’aconseguir la cura. Amb campanyes
de sensibilització i captació de fons, com ara el “Mulla’t
per l’esclerosi múltiple”, que cada any mobilitza més
de 600 piscines de Catalunya, el “Mou-te per l’esclerosi múltiple”, una cursa que des de fa anys se celebra
al Circuit de Barcelona-Catalunya i que va adreçada a
tota la família, o ”La poma per la Vida”, on l’ ICAB ha fet
arribar una poma als seus col·legiats, a través dels seus
dos centres de Barcelona, es financen serveis i recerca.
Tot per donar a conèixer una malaltia que molts cops és
invisible però que, malauradament, és la segona causa
de discapacitat entre els adults joves.

LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE

RESERVA’T A L’AGENDA

És una entitat privada sense afany de lucre amb més de
25 anys d’experiència. La seva missió és millorar la qualitat de vida de les persones amb aquesta malaltia neurològica. Per això, compta amb una xarxa de centres de

29 d’abril de 2018- “Mou-te per l’esclerosi múltiple”
8 de juliol de 2018- “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”
Més informació: www.fem.es

Podrien mantenir el ritme sense tu?

MARIA*

No permetis que arribin a descobrir-ho,
protegeix-los ara.
Tots pensem que “a nosaltres no ens passarà”. És natural. Segur que és el mateix que pensava la Maria, jove
professional de l’Advocacia amb una creixent cartera de clients i amb tota una vida per endavant!
Les Pensions d’Orfenesa i Viduïtat d’Alter Mútua s’adapten a la teva família.
* Situacions basades en fets reals. Noms ficticis.

+ INFORMACIÓ: www.altermutua.com

Segueix-nos a les nostres xarxes socials:

SERVEI DEL MES

VOLS SER
ADVOCAT?
COMENÇA
PER L’EPJ
L’Escola de Pràctica Jurídica (EPJ) de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona és la formació pràctica idònia
per iniciar-se en l’advocacia i aporta destresa i experiència
a un Llicenciat/Graduat en Dret que vulgui exercir com a
advocat.

PER QUÈ?

COM?
Els lletrats en pràctiques treballen sobre supòsits reals,
intervenen en simulacions de judicis a les aules, poden
fer voluntàriament pràctiques en despatxos i es traslladen a l’Escola Judicial, on intervenen defensant casos
davant jutges.
Les pràctiques d’iniciació a la professió que s’imparteixen
des de l’EPJ estan homologades pel Consejo General de
la Abogacía Española (CGAE) i pel Consell dels Il·lustres
Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC).

MATÈRIES
Part comuna de competències i habilitats jurídiques:
comunicació oral, negociació, creativitat i innovació,
finances i fiscalitat, Organització i gestió de despatx,
màrqueting jurídic i desenvolupament de negoci. Part especial (2 especialitats): civil, penal, laboral, administratiu,
família i mercantil.

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA

Els coneixements que ofereixen les Facultats de Dret estan
orientats a la formació de juristes en general i no tenen en
compte les peculiaritats de la professió d’advocat.

El curs es divideix en 2 mòduls: Mòdul I durant el qual
l’alumne assisteix a les dues matèries específiques i el
Mòdul II on es treballa la matèria de competències i habilitats jurídiques.

L’experiència acumulada per l’Escola de Pràctica Jurídica, des
de fa 50 anys, demostra que la millor metodologia formativa
és aquella que posa l’advocat en contacte amb la realitat professional a través de simulacions i de casos reals.

Durant tot el curs, l’alumne realitza i participa en pràctiques programades pels coordinadors. Les classes són
eminentment pràctiques i els alumnes han de treballar
des de la metodologia del cas.

FORMACIÓ PRÀCTICA
• Possibilitat de pràctiques voluntàries en Institucions Públiques, despatxos col·laboradors i empreses
• Simulacions de judicis a l’Escola Judicial
• Visites a institucions públiques i privades (Registres, Notaries, Comissaries, Centres Penitenciaris, Jutjats de Guàrdia,
1a Instància i Audiència Provincial, Institut Nacional de Toxicologia, Escola de Policia i Servei d’Orientació Jurídica)
• Assistència a judicis i serveis de guàrdia
• Simulacions de judicis a les aules de l’EPJ en grups reduïts
• Lloc de realització de les pràctiques: les aules de l’EPJ
situades a l’ICAB (c/ Mallorca, 283) estan preparades per a
exposicions d’audiovisuals amb sistemes multimèdia, connexió a Internet i videoconferències
• Sala exclusiva d’estudi a la Biblioteca de l’ICAB per als
alumnes EPJ i màsters d’especialització jurídica.

El seguiment del calendari de les sessions, així com la
documentació lliurada pels professors serà accessible
des de l’Aula Virtual de l’EPJ, a la que cada alumne tindrà
accés mitjançant usuari i contrasenya.

QUAN?
Al gener de 2018 s’ha iniciat una nova edició de l’EPJ
L’alumne pot començar en dues dates diferents segons
les seves necessitats;
De gener a novembre
D’octubre a juny

HORARIS
• Tarda: de 16 a 18.30h (de dilluns a dijous)
• Nit: de 18.30 a 21h (de dilluns a dijous)

LA NOVA LLEI DE CONTRACTES
DEL SECTOR PÚBLIC
L’autora ens presenta amb uns apunts ben curats l’anàlisi de la nova
Llei de Contractes del Sector Públic que s’ha fet esperar i que entrarà
en vigor al llarg del primer trimestre de l’any vinent.

Anna Berenguer Amat
Advocada
Col·legiada núm. 30.591

A

mb més d’any i mig de retard, i després d’un
interminable tràmit parlamentari, ja tenim aquí
la nova Llei de Contractes del Sector Públic, la
qual entrarà en vigor – llevat d’algunes excepcions – el proper 9 de març de 2018.

és la regulació del contracte de concessió de serveis,
el qual substitueix al contracte de gestió de servei
públic que desapareix, suprimint-se també la figura del
contracte de col·laboració públic-privat, per la seva escassa aplicació pràctica.

Ens trobem davant d’una llei altament complexa que, a
grans trets, segueix la configuració de la seva predecessora. Més enllà de transposar al nostre dret intern
les últimes directives comunitàries, la llei té uns objectius clarament marcats, entre els quals, destaquen
l’eficiència de la despesa pública, el foment en la participació de les PIMES, la implementació de polítiques
socials, mediambientals i d’innovació, el foment de la
transparència i la prevenció de la corrupció.

Pel que fa als contractes menors, es redueixen els
llindars màxims per poder tramitar contractes mitjançant aquesta figura, imposant-se una sèrie d’obligacions a l’òrgan de contractació, per tal d’evitar-ne un ús
indegut.

El present article no pretén – per no permetre-ho la seva
extensió – realitzar una anàlisi exhaustiva de cadascuna
de les modificacions introduïdes - han sigut moltes i de
caire molt divers – sinó simplement apuntar aquelles
novetats que destaquen per la seva rellevància:
TIPOLOGIA DE CONTRACTES
Una de les principals novetats, més enllà de les rellevants modificacions quant a la durada dels contractes,

PREPARACIÓ DELS CONTRACTES
En primer lloc, es confereix als òrgans de contractació
la possibilitat de realitzar consultes preliminars als operadors econòmics, a l’efecte de preparar correctament
les licitacions.
Addicionalment, amb l’objectiu d’homogeneïtzar el
marc normatiu aplicable, es suprimeixen les instruccions internes de contractació per als poders adjudicadors que no tenen la condició d’Administració Pública
en relació als contractes no harmonitzats, havent-se de
regir per les mateixes normes d’aplicació que la resta
d’Administracions.
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A fi d’aconseguir una major eficiència en els fons públics, el legislador posa l’accent en la importància de
la millor relació qualitat-preu, com a principi que ha de
regir les adjudicacions, més enllà del criteri purament
econòmic. Amb aquesta finalitat, s’haurà de dissenyar
una pluralitat de criteris, que podran incloure aspectes
de naturalesa mediambiental o social vinculats a l’objecte del contracte.
A l’efecte d’evitar l’abús del procediment negociat,
es suprimeix la possibilitat d’accedir al mateix per raó
de la quantia, tot incidint el legislador amb l’obligació
de negociar. Amb tot i això, a fi d’agilitzar la tramitació
d’aquells contractes de menor rellevància econòmica,
neix el procediment obert simplificat, amb la vocació de fomentar l’accés de les PIMES als contractes
públics. Amb aquesta mateixa finalitat, sempre que
la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin,
s’haurà de preveure la licitació mitjançant divisió en
lots, si bé es podrà evitar aquest fraccionament quan
es justifiqui apropiadament.
S’introdueix, també, el procediment d’associació per
a la innovació per donar resposta quan les solucions
disponibles en el mercat no satisfacin a l’òrgan de
contractació i sigui precís desenvolupar obres, productes o serveis innovadors, per a la seva consegüent
adquisició.
RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA
DE CONTRACTACIÓ
Addicionalment, s’introdueixen grans novetats en
relació al recurs especial en matèria de contractació,
entre les quals convé destacar – més enllà de les
modificacions merament processals – l’ampliació del
seu àmbit d’aplicació. Altrament, s’habilita als Ajuntaments de grans poblacions a crear els seus propis
òrgans competents per a la resolució de recursos.
Finalment, es suprimeix la qüestió de nul·litat, per bé
que les seves causes es poden fer valer mitjançant
el recurs especial, mantenint-se el règim d’invalidesa
dels contractes.
EFECTES I COMPLIMENT DELS CONTRACTES
Amb independència de les reformes introduïdes en el
règim de modificacions contractuals, es preveuen una
sèrie de novetats en quant el règim de subcontractació. D’aquesta manera, en determinats contractes,
l’òrgan de contractació haurà de comprovar l’estricte
compliment de les obligacions de pagament del contractista principal envers als subcontractistes, podent
l’òrgan de contractació preveure la possibilitat de realitzar pagaments directes als subcontractistes.
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LA LLEI TÉ UNS
OBJECTIUS
CLARAMENT
MARCATS: DESTAQUEN L’EFICIÈNCIA DE LA DESPESA PÚBLICA, EL
FOMENT EN LA
PARTICIPACIÓ DE
LES PIMES, LA IMPLEMENTACIÓ
DE POLÍTIQUES
SOCIALS, MEDIAMBIENTALS I
D’INNOVACIÓ, EL
FOMENT DE LA
TRANSPARÈNCIA I
LA PREVENCIÓ DE
LA CORRUPCIÓ

MESURES PER COMBATRE LA CORRUPCIÓ I GARANTIR LA
TRANSPARÈNCIA
Atesos els constants
casos de corrupció
que, dia rere dia, van
aflorant a la palestra
pública, els òrgans de
contractació hauran de
prendre mesures adequades per fer front a
aquesta gran xacra i
prevenir, en conseqüència, els conflictes
d’interessos que - ara
sí – ja han quedat perfectament delimitats.
Es crea, també,
l’Oficina Independiente de Regulación
y Supervisión de la
Contratación, la qual
neix amb la vocació de
vetllar per la correcta
aplicació de la legislació i, particularment,
promoure la concurrència.

Igualment, convé destacar les normes introduïdes amb
la finalitat de fomentar la transparència tan malmesa en
aquest sector, tot fent una especial menció a la regulació més minuciosa i exigent del perfil del contractant
que esdevé paper clau com a instrument de publicitat.
CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA
En darrer terme, s’aposta ja definitivament per la contractació electrònica, que passa a ser obligatòria. Amb
aquest propòsit, s’introdueixen novetats en quant a
l’accés electrònic dels plecs, la presentació electrònica
de les ofertes i la tramitació electrònica dels expedients
de contractació.
Per concloure, tot i la indubtable complexitat d’aquest
text legal, és evident que el legislador ha volgut fer
un pas endavant en la lluita contra les males praxis
que han causat tantes ineficiències en el sistema, tot
introduint mesures encaminades a fomentar la transparència, integritat i la lliure concurrència, com a garantia
d’una bona administració.

LA PENSIÓ
D’ORFANDAT
DELS ADVOCATS
La preocupació per assegurar la protecció dels nostres fills davant la possibilitat
d’una defunció prematura és comú al conjunt de la societat, però ha de ser,
per l’especificitat de la nostra professió, encara més intensa entre els advocats.

Frederic Munné Catarina
Vocal de la Junta Directiva
d’Alter Mútua dels Advocats

L

a legislació diu que els advocats hem de
tenir contractades un conjunt de cobertures de Previsió Personal, entre d’altres,
la Pensió d’Orfenesa a favor dels nostres
fills, amb l’objectiu de compensar econòmicament els orfes per la disminució d’ingressos que
els podria causar la nostra defunció prematura.
Segons el règim de previsió social escollit per cada
advocat, la Pensió d’Orfenesa serà satisfeta per la
Seguretat Social, per la seva mutualitat privada o, si
fos el cas, per ambdues institucions.

COBERTURA PÚBLICA
DE LA SEGURETAT SOCIAL
Els Advocats exercents per compte d’altri, així com
els exercents per compte propi que hagin escollit el
Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA),
tenen cobert un primer nivell de Pensió d’Orfenesa
mitjançant el sistema públic de la Seguretat Social.
Tant en un cas com en l’altre, els requeriments i les
quantitats son variats i complexos:

• Els beneficiaris són ells fills de causant, qualsevol que sigui naturalesa jurídica de la seva filiació.
També en podran ser beneficiaris els fills del cònjuge
supervivent aportat al matrimoni, sempre que aquest
s’hagués celebrat dos anys abans de la defunció del
causant, hagueren conviscut a càrrec seu i a més a
més no tinguin dret a una altra pensió de la Seguretat Social, ni quedin familiars amb obligació i possibilitat d’alimentar-los, segons la legislació civil.
• Amb caràcter general la Pensió d’Orfenesa serà per
a menors de 21 anys o majors que tinguin reduïda la
seva capacitat de treball en un percentatge valorat
en grau d’incapacitat permanent absoluta o gran
invalidesa.
• Actualment, si el difunt es trobava d’alta o situació
assimilada a l’alta, no s’exigeix període previ de cotització, sigui quin sigui la causa de la defunció.
• L’import de la Pensió d’Orfenesa és per defecte el
20% de la base reguladora de l’advocat (per cada fill
menor de 21 anys i fins a un màxim, per el conjunt
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d’orfes, del 100% de la base reguladora), encara que
pot arribar fins al 52% si no correspon pensió de
viduïtat. La base reguladora es calcula sumant les
bases de cotització de 24 meses i dividint entre 28 la
xifra que resulti.
• La pensió es paga fins a la defunció del beneficiari
o, amb caràcter general, fins que faci els 21 anys.

COBERTURA PRIVADA DE
LA MÚTUA PROFESSIONAL
En la actualitat, els Advocats exercents per compte
propi tenen l’opció de Alter Mútua dels Advocats
com a mutualitat professional privada, per concertar
Pensions d’Orfenesa per als seus fills.
Segons la Disposició Addicional 19 del Reial Decret
Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el
Text Refós de la Seguretat Social, la cobertura alternativa al RETA ha d’incloure una prestació d’Orfenesa
en cas de defunció de l’Advocat, l’import d’aquesta no
podrà ser inferior, per a cada fill, al 60% de la pensió
mínima d’Orfenesa de la Seguretat Social.
Per Alter Mútua dels Advocats els valors del mutualisme com la solidaritat i el recolzament són
indissociables de la seva activitat, d’aquesta manera s’inclou específicament una Pensió d´Orfenesa
mensual que inclou com una de les seves característiques principals que l’advocat contracta l’import de
la pensió que desitja, amb cobertura immediata fins
als 25 anys de cada fill. Si el mutualista no te fills
menors de 25 anys no s’inclou aquesta cobertura, ni

es paga per ella. Per facilitar a qualsevol advocat dissenyar flexiblement el seu propi model de previsió, la
Pensió d’Orfenesa d’Alter Mútua es pot contractar de
forma voluntària i complementaria a la de qualsevol
altre règim de previsió, sigui públic o privat.

LES PENSIONS DE ORFENESA
¿SÓN SUFICIENTS?
Conèixer l’import de la Pensió d’Orfenesa exigeix
fer un estudi personalitzat, que consideri la situació
econòmica i familiar de l’advocat, així com el seu
règim de previsió social. Com a referència, la mitjana
de les pensions d’Orfenesa dels treballadors autònoms és de 376,42€ / mes (a 01/02/2017), import que
amb caràcter general podem considerar insuficient.
Per els advocats adscrits a la Seguretat Social, convé
verificar els requisits, limitacions i imports de la
Pensió d’Orfenesa. A més a més, els advocats que
cotitzen per la base mínima d’autònoms poden trobar-se amb una pensió molt minsa (pensió d’orfenesa
mínima RETA 2017 194,80€ / mes).
Així doncs és recomanable que els advocats que han
optat per una mutualitat privada, revisin l’import de
la Pensió d’Orfenesa que tinguin contractada i valorar
si aquesta és suficient per cobrir les necessitats
actuals i futures dels seus fills. Alter Mútua dels Advocats disposa d’un equip d’experts que poden oferir
l’assessorament necessari per escollir el producte i
l’import més idonis a la situació de l’advocat, permetent complementar el seu règim de previsió actual a
les seves veritables necessitats.

Seguretat Social

Alter Mútua dels Advocats

Naturalesa

Pública

Privada

¿Pensió específica d’Orfenesa?

SI

SI

Forma de la prestació

Pensió mensual 12 o 14 pagues, segons
la causa de la defunció de l’advocat

Pensió mensual 12 pagues contractualment garantida.

Beneficiaris

Amb caràcter general, fills menors de 21
anys.

Amb caràcter general, fills menors de 25
anys.

Requisits per l’advocat

Alta o situació assimilada.

Disposar de pòlissa en vigor.

Renda mensual de la Pensió

En general, el 20% de la base reguladora
dels últims 24 mesos.

L’escollida lliurement per l’Advocat per fill
menor de 25 anys.

Extinció de la Pensió

En el moment de fer, cada orfe, els 21
anys.

En el moment de fer, cada orfe, els 25
anys.

Incompatibilitat

En general no n’hi ha.
Complementa altres prestacions.

No n’hi ha, sempre complementa
qualsevol prestació

DOS ANYS DES DE LA TRANSPOSICIÓ DE LA
DIRECTIVA EUROPEA 2010/64/UE RELATIVA AL
DRET A LA INTERPRETACIÓ I LA TRADUCCIÓ
EN ELS PROCESSOS PENAL. AIXÒ ÉS TOT?
La realitat processal diària ens demostra que no es garanteix per igual
el dret de defensa de la persona que ha de ser interpretada en les seves
manifestacions respecte a la persona investigada o acusada que entén
la llengua oficial en la qual es desenvolupen les actuacions penals.
Com assessors penals, podem fer quelcom més? Què ens diu la Llei?

Marta Sánchez Prats
Advocada
Col·legiada núm. 36.357

T

ot i ser un assumpte d’una gran transcendència, des de que el Parlament Europeu va
dictar la Directiva Europea 2010/64/UE relativa al dret a la interpretació i la traducció
en els processos penals, fins que el Govern
la va transposar van passar més de quatre anys. Des de
llavors, com a assessors penals d’homes i dones que
parlen altres llengües i que arriben al nostre país sense
un Codi Penal a la mà, estem fent tot lo possible perquè
obtinguin un procés equitatiu i just, on es respecti el seu
dret de defensa?
La Llei Orgànica 5/2015, de 27 d’abril, que va modificar la Llei d’Enjudiciament Criminal per transposar
la Directiva Europea 2010/64/UE, reforça les garanties del procés penal en relació al dret de traducció
i interpretació, enfortint el dret a la tutela judicial
efectiva consagrat a l’article 24 de la Constitució
Espanyola. No obstant això, la pràctica processal
diària ens demostra que el dret de defensa no queda
suficientment garantit per a les persones que no
parlen la llengua oficial en la qual es desenvolupa el
procediment penal. La legislació és encertada però
de nosaltres depèn (i molt) el seu compliment.

Marc Viu Trilla
Advocat
Col·legiat núm. 35.957

Respecte al dret a la traducció escrita dels documents que resultin essencials per a garantir l’exercici
del dret de defensa
L’article 123.1, lletra d), de la Llei d’Enjudiciament
Criminal recull el dret de la persona investigada o
acusada a la traducció escrita dels documents que
resultin essencials per a garantir l’exercici del dret de
defensa, i que “en tot cas” serà traduïda la resolució
que acorda la presó provisional, l’escrit d’acusació i
la sentència. Ara bé, el mateix article preveu que “excepcionalment” la traducció escrita podrà ser substituïda per un resum oral del seu contingut si queda
suficientment garantit el seu dret de defensa.
La realitat processal diària ens demostra que la gran
majoria dels Jutjats converteixen la regla en excepció, disfressant l’exercici del dret de defensa amb
una frase amagada a la diligència d’informació de
drets per la qual la persona investigada renúncia a
la traducció del document essencial. O bé, directament a la diligència de notificació de la resolució
que escaigui amb la firma estampada i la complicitat
de l’intèrpret.
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De debò algú creu que la persona investigada després de passar una o dues nits al calabós, envoltada
del sentiment de pèrdua de llibertat, és conscient
que renúncia al dret a tenir per escrit en què es fonamenta la seva participació? A tenir per escrit de què
se l’acusa i quina és la pena que se li demana? De
debò algú de nosaltres renunciaria a aquest dret?
Ja que ni tan sols existeix garantia de la qualitat i
domini de l’idioma dels traductors i intèrprets, com
assessors penals hem de vetllar perquè, com a mínim,
la persona entengui les conseqüències de renunciar a
un dret que és de la Unió Europea i que sabem del cert
que és necessari per a garantir el dret de defensa.
A més a més, recordar que l’article 123, lletra e), de
la mateixa Llei reconeix el dret a que puguem sol·licitar que es consideri essencial un document i demanar la seva traducció.
Respecte al dret a la interpretació de totes les actuacions del judici oral. El dret a la interpretació de totes
les actuacions del judici oral es troba recollit a la lletra
c) de l’article 123 de la Llei d’Enjudiciament Criminal i,
a diferència de la traducció escrita, es tracta d’un dret
irrenunciable (ex article 126 de la mateixa Llei).
Ara bé, la realitat processal diària és que la interpretació es fa per part d’una persona sense una preparació contrastada que, sovint, interpreta de forma
deficitària les manifestacions de la persona investigada o acusada i a la vista oral, generalment, es tradueix únicament la seva declaració.
La Universitat Autònoma de Barcelona ha iniciat el
projecte de recerca TIPp (Traducció i Interpretació en
Processos penals) que pretén descriure la realitat de
la interpretació judicial a partir d’un gran corpus de
dades autèntiques, i han comprovat que, de mitja,
no s’interpreta el 54% de la informació parlada (si
només es té en compte la part que s’interpreta en
veu alta, el percentatge mitjà del qual no es tradueix
arriba fins al 70%). Pel que fa a la qualitat de la interpretació, han detectat que es cometen una mitjana
de 21 errors greus per hora (un cada tres minuts) i
una mitja de 45,5 vegades per hora d’intervencions
dels intèrprets per expressar idees pròpies, aconsellar l’acusat o advertir-lo.
Així doncs, a les nostres mans està exigir el compliment de la correcta aplicació de la normativa de
la Unió Europea de forma eficaç, sense paranys,
i sense mercantilitzar el dret de defensa de la perso-
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L’ACTUACIÓ DELS
ADVOCATS I ADVOCADES ÉS ESSENCIAL. DE NOSALTRES DEPÈN
QUE ES GARANTEIXIN ELS
DRETS DE LES
PERSONES QUE
DEFENSEM

na estrangera amb la
complicitat de les empreses intermediàries,
reclamant a l’Estat la
creació del Registre de
traductors i intèrprets
que exigeix als països
membres la Directiva
Europea 2010/64/UE,
i regular les condicions d’accés –amb uns
requisits mínims- per
garantir el dret a la
tutela judicial de forma
efectiva.

Respecte al dret a
servir-se d’intèrpret a
les converses que mantingui la persona estrangera
amb el seu advocat.
L’article 123.1, lletra b), de la Llei d’Enjudiciament Criminal reconeix el dret de la persona estrangera a servir-se
d’intèrpret en les converses que mantingui amb el seu
advocat que tinguin relació directa o posterior amb el
seu interrogatori o quan resultin necessàries per la
presentació de recursos o altres sol·licituds processals.
Quina és la realitat processal diària? Reunions exprés
entre advocat, client i intèrpret pocs minuts abans de
la declaració judicial o inclús abans d’entrar a la vista
oral al passadís del Jutjat.
L’actuació dels advocats i advocades és essencial.
De nosaltres depèn que es garanteixin els drets de
les persones que defensem, i el problema s’agreuja
quan es tracta d’una persona privada de llibertat, on
ni tan sols un amic o familiar pot suplir les funcions
dels intèrprets professionals en les reunions que
mantinguem amb ells.
Hem de ser rigorosos amb l’exercici de la nostra
professió i no permetre que la barrera lingüística
pugui ser un obstacle per la defensa de la persona
estrangera investigada o acusada. Fer ús de l’actual
legislació i exigir la presència de l’ intèrpret en totes
les actuacions judicials que considerem necessàries i amb totes les reunions amb els nostres clients.
Siguin les que siguin.
Reunir-se i comunicar-se adequadament amb el nostre client es clau per exercir i garantir el seu dret de
defensa.

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 2/2010,
DE 2 DE JULIOL, DE SOCIETATS
DE CAPITAL A TRAVÉS DEL REIAL
DECRET-LLEI 15/2017, DE 6 D’OCTUBRE
L’autora d’aquest article analitza el contingut de la nova redacció
de l’article 285 de la Llei de Societats de Capital, que per limitar
la facultat de l’òrgan administratiu, exigeix la expressa negació de
competència d’aquest en una modificació estatutària.

Elisabeth Batista
Advocada
Col·legiada núm. 34.722

L

a Llei 2/2010, de 2 de juliol, de Societats de
Capital (“LSC”) ha estat recentment modificada a través del Reial Decret-Llei 15/2017,
de 6 d’octubre (“RDL”) i, més concretament,
el seu article 285, que es troba dins de les
Disposicions Generals del Capítol relatiu a la Modificació
dels Estatuts Socials (Títol VIII).
L’objectiu d’aquesta modificació ha estat el d’agilitar i afavorir el trasllat del domicili de les empreses,
evitant així la necessitat de celebrar prèviament una
junta general, que requereix d’unes formalitats i terminis previs, que pot arribar a ser un “obstacle” per
materialitzar un acord d’aquestes característiques,
però que al mateix temps pot interpretar-se com una
clara limitació a l’autonomia de la voluntat dels socis
que han recollit els seus acords en els estatuts perquè siguin complerts.
Com a norma general, la modificació dels estatuts
correspon a la junta general, en el qual concorren
o són cridats a assistir tots els socis o accionistes
d’una societat de capital. No obstant això, l’art. 285,
en el seu paràgraf segon estableix una excepció a

ES MANTÉ
QUE LA
COMPETÈNCIA
GENERAL PER
MODIFICAR
ELS ESTATUTS
SEGUEIX SENT
DE LA JUNTA
GENERAL,
EXCEPTUANT
EL TRASLLAT
DEL DOMICILI
SOCIAL

aquesta norma general i és aquí on entra
en escena la nova
regulació aportada pel
RDL abans citat: el
trasllat de domicili social de la societat dins
del territori nacional
competirà a l’òrgan
d’administració, tret
que en els estatuts es
reculli expressament
una disposició contrària. Fins al 07/10/2017
el contingut de l’art.
285 estava dotat de la
següent redacció:
1. Qualsevol modificació dels estatuts serà
competència de la
junta general.
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2. Per excepció a l’establert a l’apartat anterior,
excepte disposició contrària dels estatuts, l’òrgan
d’administració serà competent per canviar el domicili social dins del territori nacional.
Després de l’entrada en vigor del RDL el
07/10/2017, data en la qual va ser publicada en el
BOE, l’art. 285 va ser dotat d’una nova redacció,
consistent a concretar el que s’ha d’entendre “excepte disposició contrària dels estatuts”:
1. Qualsevol modificació dels estatuts serà competència de la junta general.
2. Per excepció a l’establert a l’apartat anterior
l’òrgan d’administració serà competent per
canviar el domicili social dins del territori nacional,
excepte disposició contrària dels estatuts. Es
considerarà que hi ha disposició contrària dels
estatuts només quan els mateixos estableixin expressament que l’òrgan d’administració no ostenta
aquesta competència.
En aquest sentit, es manté que la competència general per modificar els estatuts segueix sent de la
junta general, exceptuant el trasllat del domicili social de la societat, que competirà a l’òrgan d’administració, sempre que en els estatuts no es digui el
contrari. Ara bé, perquè es mantingui la competència dins de l’esfera de la junta general serà necessari recollir una estipulació estatutària en la qual
expressament es negui a l’òrgan d’administració la
possibilitat de traslladar el domicili de la societat
dins del territori nacional.
El règim transitori d’aquesta nova regulació, és a
dir, la interpretació que cal donar als estatuts existents amb anterioritat a la mateixa, ha d’entendre’s
de la manera següent: i) en aquells estatuts en els
quals res es contempli sobre la impossibilitat de
l’òrgan d’administració per traslladar el domicili,
s’entendrà que aquesta competència li correspon
a l’òrgan d’administració i no a la junta general; ii)
per a que realment la junta general pugui mantenir aquest poder de decisió, amb posterioritat a
l’entrada en vigor d’aquesta nova normativa haurà
d’aprovar-se una modificació estatutària en la qual
expressament es reguli en els estatuts que la possibilitat de traslladar el domicili dins del territori
nacional no és competència de l’òrgan d’administració, encara que ja existís tal disposició amb
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta
modificació normativa.
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Les conseqüències pràctiques del nou redactat de
l’art. 285 LSC poden resumir-se en dos punts:
1. L’òrgan d’administració serà lliure de traslladar
el domicili social de la societat una vegada hagi entrat en vigor el nou art. 285 LSC i sense necessitat
de celebrar prèviament junta general de socis.

LA DIFERENCIACIÓ ENTRE DOMICILI FISCAL I
REGISTRAL ÉS
CLAU: EL DOMICILI FISCAL ÉS
L’ADREÇA I EL
LLOC ON ES DESENVOLUPA LA
GESTIÓ ADMINISTRATIVA, EL
DOMICILI REGISTRAL ÉS EL QUE
CONSTA EN EL
REGISTRE MERCANTIL

2. Aquesta llibertat
únicament podrà ser
limitada en la mesura
en què s’aprovi en
junta general una
modificació estatutària en la qual
clarament aquesta
competència sigui
assignada a la junta
general.

Finalment, i sent un
dels punts que més
interès ha causat
recentment, cal fer
esment de l’impacte
fiscal existent en el
trasllat de domicili
d’una empresa dins
del territori nacional.
Per això, la diferenciació entre domicili
fiscal i registral és
clau: mentre que el
domicili fiscal és el
que correspon al lloc
en què es desenvolupa majorment la gestió administrativa i
adreça de l’empresa,
el domicili registral és el que consta en el Registre
Mercantil.
No obstant això, a efectes pràctics, l’empresa que
traslladi el seu domicili registral (en realitat, és el
que es modifica) dins del territori nacional, haurà
d’inscriure el nou domicili en el Registre Mercantil, però seguirà declarant i liquidant els impostos
davant l’Agència Tributària del lloc on radiqui el seu
principal establiment, explotació o l’adreça efectiva
de l’empresa. El domicili fiscal seguirà sent el mateix, tret que l’empresa traslladi el seu lloc d’adreça o d’explotació a un altre domicili, que pogués o
no coincidir amb el registral.

ENTRE NOSALTRES

ELS DRETS DE
LES PERSONES
I L’ADVOCACIA
Xavier Puigdollers
Advocat. Vicepresident de la comissió gestora
dels drets de les persones amb discapacitat.
Ho hem tornat a fer. Novament, en arribar els darrers
mesos de l’any, hem celebrat, de forma solemne, els dies
dedicats a la defensa de les persones: el 20 de novembre
els drets dels infants, el 3 de desembre els drets de les
persones amb discapacitats i el 10 de desembre els drets
humans. Tots han estat convocats per Nacions Unides per
difondre la cultura de pau i respecte a la dignitat de les
persones. També, en aquest període, hem celebrat el dia
de l’eliminació de la violència contra la dona, per a l’abolició
de l’esclavitud i de les víctimes de genocidi. En aquests
dies els governs, les administracions, les ONG i tots nosaltres, organitzem o participem en algun acte de denúncia,
defensa o sensibilització sobre el respecte a la persona. A
la premsa es publiquen articles i es fan vots per eradicar
aquestes xacres socials i polítiques. A les escoles i universitats es tracta el tema i es proposen alternatives de futur.
Però, com deia, ho tornem a fer: els mateixos dies en què
celebrem aquests actes, els mateixos mitjans de comunicació publiquen notícies de violència contra les dones,
contra els infants, fets de guerres inacabables i anuncis de
governs democràtics que amenacen a poblacions d’altres
països amb menys sort. No aprenem. Any rere any es
repeteix la mateixa situació. Mentre uns reivindiquen respecte, els altres ataquen sense miraments.
Alguns diran: Ja se sap, som humans. Aquesta és la qüestió: som humans, som persones. Què vol dir, ser humans?
Estem celebrant les declaracions de drets humans, dels infants, de persones amb discapacitats, de... de..., totes elles
referides a persones o pobles sotmesos o maltractats. És
a dir: tractats amb menyspreu o ignorats deliberadament.
I després de proclamar la seva defensa, acceptem com a
excusa del seu menyspreu que som humans. És a dir, que
som allò que proclamem en la seva defensa.

Les declaracions de drets humans no són simples articlesque recullen encertats principis de convivència. Són
reflexions i afirmacions sobre l’estat de les persones en un
moment concret de la història. De fet, al llarg dels temps, es
van proclamant nous drets de les persones, que van sorgint
segons les noves necessitats i realitats socials. Les declaracions són crides d’alerta a la conscienciació de la dignitat de
les persones, de la necessitat de què tots tinguem consciència de la nostra pròpia dignitat. És a dir, no podrem entendre
el significat dels drets humans si no tenim consciència de
la nostra realitat com a persona. I no podrem defensar els
drets dels altres si no som conscients i respectem la nostra
pròpia dignitat. No es tracta d’aprendre de memòria un
llistat, ni d’estudiar quins són els drets dels altres. Es tracta
d’entendre què o qui som nosaltres mateixos i quines necessitats tenim per viure individualment i col·lectivament. No
arribarem als altres si no partim de nosaltres mateixos. Tot
allò que necessitem per ser i viure amb dignitat en aquests
moments, constitueixen els nostres drets humans.
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat
i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de
comportar-se fraternalment els uns amb els altres. L’infant
gaudirà d’una protecció especial i disposarà d’oportunitats
i serveis, dispensat tot això per la llei i per altres mitjans,
perquè pugui desenvolupar-se físicament, mentalment,
moralment, espiritualment i socialment en forma saludable
i normal, així com en condicions de llibertat i dignitat.
Amb aquestes frases senzilles i clarament entenedores
comença la Declaració de Drets Humans i la Declaració de
Drets dels Infants. Són documents de dret internacional
que inspiren normes internes i que poden ser aplicades en
els estats signataris. Voler interpretar-les o ignorar-les, en interès particular, no només és trair la voluntat de la Comunitat Internacional en el moment de la seva promulgació sinó
que és trair la pròpia dignitat de les persones i pobles a qui
se’ls nega la dignitat i igualtat entre els homes i dones.
En aquest punt els advocats tenim un important paper. Les
mateixes declaracions reconeixen el dret a tenir un judici
just. Que vol dir, un judici amb independència, amb contradicció, amb llibertat de prova i d’expressió. Els advocats
som els garants d’aquest dret. Som aquells que coneixent
el dret i la seva aplicació, podem assessorar els que es
consideren víctimes d’un abús o maltractament. Som
aquells qui coneixent el dret que empara a les persones,
podem col·laborar en la defensa dels drets personals dels
altres. Aquesta és la nostra missió i l’hem de realitzar amb
independència, dignitat i generositat.
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Els passats 30 de novembre i 1 de desembre, col·legiats i col·legiades de l’ICAB van poder gaudir de la
visita del Parlament Europeu, el Consell i el Palais
de Justice gràcies a una activitat organitzada per la
Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans de l’ICAB.
Durant la seva visita, a més, van poder reunir-se amb
el Degà del Col·legi flamenc de Brussel·les, Patrick
Dillen, i el Vicedegà, Peter Callens, en una trobada en
la qual es van poder intercanviar impressions sobre
la situació actual de l’advocacia europea, els reptes de futur i la necessitat de reforçar vincles entre
Col·legis i institucions europees per tal d’afrontar-los
amb èxit.
Durant la seva visita al Parlament els participants
van ser atesos pel senyor Francisco M. Ruiz-Risueño Montoya, Administrador del Cos Parlamentari i
membre de la Comissió d’Assumptes Jurídics; així
com per la senyora María Muga García, Coordinadora
Editorial d’EuroparlTV, els quals van explicar en detall
el funcionament de l’òrgan, les perspectives de treball i novetats legislatives en curs, entre altres temes
d’interès.

VISITA A LES
INSTITUCIONS
EUROPEES A
BRUSSEL·LES
Col·legiats i col·legiades visiten les
institucions europees a Brussel·les, en una
activitat organitada per la Comissió de
Justícia Penal Internacional i Drets Humans
de l’ICAB.

També es va poder presenciar una Sessió Plenària a
l’Hemicicle, on després del debat pertinent, els parlamentaris europeus procediren a votar, entre altres
propostes, el Pressupost de la UE pel 2018.
Igualment, la visita al Consell va estar dirigida per la
senyora Paloma Plaza García, Advocada de l’Estat i
membre del Council Legal Service de l’òrgan, la qual
va il·lustrar els visitants sobre el funcionament de la
institució i dinàmica de les reunions del Consell, a
més d’explicar les prioritats polítiques generals de la
Unió Europea en l’actualitat.
No és la primera vegada que la Comissió de Justícia
Penal Internacional i Drets Humans de l’ICAB organitza visites a institucions internacionals per als nostres
col·legiats i col·legiades, ja que el passat mes de
maig s’organitzà una visita a la Cort Penal Internacional a La Haia, la qual fou tot un èxit.
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El pasado mes de mayo de 2017 se constituyó en el
Icab la Sección Compliance. Todas las actividades
realizadas por ella han suscitado gran interés, la participación ha sido muy elevada y es evidente que la
materia se presta a seguir trabajando conjuntamente
entre las diferentes Secciones del ICAB, también con
otros Colegios de Abogados y Profesionales y con el
resto de colectivos.
El primer acto, presidido por el diputado de la Junta
de Gobierno Jorge Navarro y organizado y moderado por Isabel Vizcaíno, fue la presentación, el 25 de
mayo, del libro escrito por la compañera penalista
y presidenta de la Sección Compliance del ICAM,
Beatriz Saura y por el Magistrado de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco “Cuestiones prácticas sobre
responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance”, junto a un taller sobre dicha materia a cargo
de ambos autores.
Dentro de los actos del II Congreso de la Abogacía
de Barcelona, en fecha 22 de junio, Francisco Bonatti
organizó y moderó la Conferencia “UNE 19601 a
debate: la prueba de la eficacia de los modelos de
prevención de delitos”, a cargo de Julián Sánchez
Melgar, Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo en aquel momento, hoy Fiscal General del Estado
y Alejandro Luzón, entonces Teniente Fiscal de la
Secretaría Técnica de la Fiscalía General y hoy Fiscal
Jefe Anticorrupción.

SECCIÓN
COMPLIANCE:
PRIMEROS MESES
DE ANDADURA
Isabel Vizcaíno
Col·legiat núm. 19.162

El pasado 4 de octubre se inició el Máster en Compliance, dirigido por Francisco Bonatti, cuyas plazas
se agotaron con gran celeridad, contando con un programa muy extenso y completo, con un profesorado
de primer nivel y que se llevará a cabo hasta el mes
de julio de 2018.
En fecha 26 de octubre, se convocó a todos los
miembros de la Sección, para exponer el proyecto de
creación de Grupos de trabajo de la Sección de Compliance, en función de las diferentes materias.
El mismo día, y coordinado entre Beatriz Saura e Isabel Vizcaíno para realizar el acto la misma semana en
el ICAM y en el ICAB, respectivamente, se presentó
la Guía práctica de Autodiagnóstico y Reporting en
Cumplimiento Normativo, Buen Gobierno Corporativo
y Prevención de la Corrupción, de Transparency Internacional, obsequiando con un ejemplar de dicha Guía
a todos los asistentes. Las ponencias fueron a cargo
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Algunos de los asistentes al acto de presentación del libro de Beatriz Saura y Eloy Velasco y al taller sobre dicha materia, compañeros
del Icab y también de otros Colegios de Abogados. De izquierda a derecha, arriba, David Gómez, Francisco Bonatti, los magistrados Eloy
Velasco y Enrique Rovira, Pepa Solé, Beatriz Saura, Isabel Vizcaíno y Enrique García (Ciudad Real) y abajo Ana Costa, Marina Roig, Jorge
Matarredona (Valencia) y Luis García (Zaragoza).

de Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal
en la Universidad Autónoma de Madrid, David Martínez, abogado e investigador del Proyecto Integridad,
autores de la Guía de Transparencia Internacional; y
Carlos Balmisa, director del Departamento de Control
Interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC).
En fecha 21 de noviembre, en el Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya se celebró la jornada
Compliance: riesgos penales para el ingeniero y para
las empresas del sector industrial, con la petición,
por parte del organizador, Gian-Lluís Ribechini, presidente de la Comisión de Gestión Empresarial, de
acercar al colectivo a dicha materia. Se suscitó un
debate muy ameno y enriquecedor, con casos prácticos que afectaban a los ingenieros en el ejercicio
de su profesión. Los ponentes, en representación
de la Junta Gestora de la Sección, fueron Emilio
Zegrí e Isabel Vizcaíno, asistiendo también al acto los
compañeros Ana Costa, Marcelo Gui, María Tornos
y Luis Virgos, quienes participaron activamente en
el debate y en la resolución de los casos prácticos.
La intención es seguir realizando nuevos encuentros
tanto en sus Colegios (asistieron también ingenieros
en telecomunicaciones, agrónomos, etc.) como en
el nuestro. Preparamos para el próximo número de
Món Jurídic un artículo al respecto.

En fechas 27 de noviembre y 4 de diciembre se celebraron las 6 primeras reuniones y se constituyeron
los 6 Grupos de Trabajo, (siguen abiertos a quienes
estén interesados), según las materias específicas
en las que se habían inscrito un mayor número de
miembros de la Sección:
• PYME y Compliance Penal
• Normalización ISO - UNE
• Prevención de Blanqueo de Capitales
y Financiación del Terrorismo
• Buen Gobierno Corporativo
y Responsabilidad Social Corporativa
• Administració Pública
• TIC, Sociedad de la Información, Ciberseguridad,
Privacidad y Reglamento Europeo
La Junta Gestora, compuesta por los diputados
de la Junta de Gobierno del ICAB, Olga Arderiu
y Rodolfo Tesone en calidad de presidentes, Isabel Vizcaíno y Francisco Bonatti, vicepresidentes,
Jaume Antich, secretario y Emilio Zegrí, vocal, os
animamos a inscribiros en la Sección Compliance y
también en los Grupos de Trabajo, hasta completar
la amplia temática, y así seguir creciendo, avanzando y aportando nuevas propuestas, en una materia
tan transversal y que tanto interés suscita en nuestros días.

ENTRE NOSALTRES

PRESENTACIÓ
DE LA CIRCULAR
2/2017 DE LA
DIRECCIÓ
GENERAL
DE SERVEIS
PENITENCIARIS,
DE RÈGIM TANCAT
Màrius Roch Izard
Advocat

El passat dia 29 de Novembre es va dur a terme a
l’ICAB, i a iniciativa de la Comissió de Dret Penitenciari, la presentació de la circular 2/2017 de la
Direcció General de Serveis Penitenciaris, de Règim
Tancat.
Fetes les oportunes presentacions, la primera
ponència va correspondre al senyor Amand Calderó,
Director General de Serveis Penitenciaris. El senyor
Calderó va exposar quins són els objectius d’aquesta nova circular, que actualitza els protocols i criteris
d’execució del règim tancat (o primer grau penitenciari) previst per a interns extremadament perillosos
o que han demostrat una greu dificultat d’integració
al règim ordinari. La circular -que s’ha volgut acabar
de detallar després de finalitzada la comissió del
Parlament destinada a reflexionar sobre aquest tipus
d’internament, per tal de recollir-ne aspectes que
l’enriqueixin- ja s’està implementant, va dir, amb el
triple objectiu de reduir la taxa de presos sotmesos
a aquest règim penitenciari (que abans de la circular

rondava el 2,4%, i que en l’actualitat se situa en un
1’7); el de millorar les condicions de vida d’aquests
interns, i el de dedicar-los una atenció específica per
tal que el seu trànsit per aquest règim sigui el més
curt possible. Per tal d’assolir aquests objectius (que
cal aconseguir dins el marc legislatiu del Reglament
i la Llei Orgànica penitenciaris Espanyols) s’han creat
equips tècnics específics que treballaran de manera
especialitzada en el tractament d’aquests interns. El
fet que en els darrers anys la població reclusa s’hagi reduït (en l’actualitat les presons estan al 70%)
possibilita que es puguin destinar aquests recursos
humans i materials per dedicar a aquests presos una
atenció especialitzada amb l’objectiu d’escurçar el
seu trànsit per aquest grau penitenciari i d’evitar que
hi recaiguin.
La segona ponència va correspondre al senyor Carlos
Soler Iglesias, Sotsdirector General de Programes
de Rehabilitació i Sanitat de la Direcció General de
Serveis Penitenciaris. El senyor Soler va fer una exposició detallada del contingut de la circular, remarcant en primer lloc la tasca de formació dels equips
que s’està duent a terme en l’actualitat per especialitzar-se en l’aplicació d’aquest règim penitenciari,
i també a les feines de millora i actualització de les
instal·lacions destinades aquest tipus d’interns.
El treball, va dir, comença per detectar aquelles situacions, en els interns en règim ordinari, que facin
preveure que puguin acabar amb l’aplicació del règim
tancat, per tal de fer un treball preventiu (a nivell
tractamental, educatiu, i en el de possibles malalties
mentals que influeixin en la problemàtica conductual
dels interns) que eviti, al capdavall, l’aplicació del
règim tancat. I posats, ja en l’escenari de la concreta
aplicació d’aquest règim a un intern, el senyor Soler
va detallar les específiques línies de progressió,
d’acord amb les previsions dels articles 93 i 94 del
Reglament Penitenciari, sempre amb l’objectiu de
reduir, tant com sigui possible, el trànsit de l’intern
en aquest règim de vida tan restrictiu. Cal destacar
també algunes millores introduïdes per la circular,
com ara l’accés dels interns al treball penitenciari i
a altres activitats amb especial reforç de l’activitat
esportiva i activitats de formació (sempre dins els
límits possibles d’interpretació dels articles 93 i 94
esmentats) així com la previsió de règims intermedis
per a interns classificats en primer grau que poden
participar en alguna mesura del règim ordinari.

ENTRE NOSALTRES

PRESENTACIÓ
DEL “BANC
AUDIOVISUAL
MEMÒRIA DE
L´ADVOCACIA
Silvia Castro Serres
Comissió Memòria Històrica ICAB

El “BANC AUDIOVISUAL MEMÒRIA DE L’ADVOCACIA” neix per ser una eina de recuperació i preservació
de la memòria històrica dels advocats i advocades de
Catalunya, amb l’objectiu de documentar, mitjançant
l’enregistrament en vídeo digital, els testimonis personals d’un grup d’advocats i advocades, referits a les
diferents formes de viure i sentir la seva professió, en
el context dels esdeveniments polítics.
El resultat inicial ha estat la gravació de set entrevistes,
prioritzant el testimoni dels companys de més antiguitat col·legial, que recullen la memòria de l’exercici de la
professió de l’advocacia durant la dictadura franquista
i la transició, i que passaran a formar part de l’arxiu de
l’ICAB i també del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, com a part del seu fons documental,
el “Banc Audiovisual de Testimonis”.
Aquest vol ser un projecte dinàmic i participatiu que
pugui anar creixent, les propostes de testimonis per
incorporar al “Banc” seran benvingudes. El “Banc”
disposarà també d’accés a les entrevistes a advocats i
advocades del “Banc” del Memorial de la Generalitat,
de qui té el suport.
Agraïm la generositat dels companys i companyes
entrevistats en vers la preservació de la memòria de

l’exercici de l’advocacia, en la seva pluralitat. Es vol
promoure el dret a la veritat, la justícia i la reparació i
fer memòria del compromís d’aquesta professió amb
la defensa dels drets humans, reconèixer l’esforç i
la feina feta als advocats i advocades del Col·legi, i
dotar-se d’un arxiu que preservi aquest llegat que entenem com un autèntic patrimoni de la nostra corporació,
tant per investigadors, professors, estudiants, com per
difondre a la ciutadania en general el paper destacat
de l’advocacia.
Els testimonis, que han exercit en diferents àmbits del
dret (penal, laboral, civil, família), ens parlen de casos
coneguts i de molts d’altres. Ens han parlat de com era
la Universitat on es van formar, de la seva militància,
dels seus inicis professionals, de l’exercici en un marc
de represàlies, de manca de garanties pels ciutadans,
d’emergència clandestina dels moviments polítics
democràtics i d’esdeveniments col·legials; també de la
funció social de l’advocat i del present i futur de la professió. Us convidem a escoltar-los tots, amb les seves
diferents sensibilitats.
Ha estat un plaer donar veu (i micròfon) a qui per ofici
(el nostre ofici) té l’eina de la paraula. El resultat és un
autèntic cant d’amor a la professió.
Us esperem a la presentació que tindrà lloc el 21 de febrer per la festivitat de Sant Raimon de Penyafort. I en
definitiva, us animem a consultar el “Banc Audiovisual”
i a gaudir-ne. Si això passa, ens donarem per satisfets.

S POT ESMENAR LA MANCA
D’APORTACIÓ DE L’ACORD COMUNITARI
AMB L’ESCRIT DE DEMANDA?
L’autor fa una exhaustiva exposició del requisit jurisprudencial
d’aportació de l’acord comunitari que faculta al president, i les
diferents tesis existents respecte a la seva possible esmena en cas de
manca d’aportació, a càrrec de diferents resolucions judicials que
s’esmenten en el cos de l’article.

Alejandro Fuentes - Lojo Rius
Advocat

É

s el president qui ostenta la representació
de la comunitat, i qui, per tant, està legitimat
per interposar accions judicials comunitàries.
En la resta d’Espanya, també està facultat
l’administrador per representar judicialment a
la comunitat en l’escrit de petició inicial de procediment
monitori de reclamació de deutes comunitaris, conforme
a l’art. 21.1 de la LPH.
L’art. 21.1 de la LPH exigeix l’empara d’un acord de junta
que li faculti per reclamar el deute, tret que els estatuts
disposin expressament el contrari (la qual cosa no és
habitual), no fent referència expressa a aquest requisit
el seu homònim català, el nou art. 553-47.2 del Codi Civil
de Catalunya (Llei 5/2015, de 13 de maig).
Al meu judici, els apartats de contingut processal de
l’art. 21 de la LPH continuen sent aplicables a Catalunya
encara que es trobin per defecte de tècnica legislativa inclosos en una llei substantiva; així ho confirma la remissió que fa la norma catalana “al procés monitori especial
establert en la legislació processal”, havent d’entendre
a aquests efectes tant la regulació de la LEC (arts. 812 i
següents) com les especialitats contingudes en l’art. 21
de la LPH i no recollides en la norma catalana. Aquest
acord comunitari pot adoptar-se per majoria simple de
propietaris i quotes dels assistents a la junta, i ha de ser
clar i concís. Ha d’indicar-se en l’acta l’objecte concret
del mandat comunitari i convé identificar al morós al

que es vol demandar, sent al meu judici suficient amb
que s’indiqui l’element privatiu del que és propietari si
contínua sent copropietari. A títol d’exemple, proposem
el següent redactat:
“Es faculta al president, Sr... Fulano, per interposar en
nom i representació de la comunitat de propietaris les
accions judicials oportunes per a la reclamació del deute
comunitari del Sr... Mengano.”
No ha de ser un acord genèric o global, ja que es corre
el risc que el jutge competent no admeti a tràmit la
demanda per existir un defecte de representació de la
comunitat de propietaris actuant, o que la desestimi
per manca de legitimació activa tal com va succeir en la
recent sentència 93/2017, de 2 de març, dictada per la
Secció 13ª de l’Audiència Provincial de Barcelona, i que
resa el següent (al nostre judici es tracta d’un defecte de
representació i no d’una falta de legitimació activa, però
no existeix un criteri clar en la jurisprudència):
“Resulta clar que es faculta al president per dur a terme
les accions oportunes per combatre les resolucions administratives que van denegar les subvencions, tant en
via administrativa com en via contenciós-administrativa,
però de cap manera pot entendre’s, ni tan sols en una
interpretació àmplia i globalitzadora de l’acordat, que se
li autoritzi per exercitar accions de responsabilitat civil
enfront de l’administrador.”
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Aquest requisit complementari de la legitimació que
“per se” té pel seu càrrec el president, és exigible per a
l’exercici de tota classe d’accions judicials, no solament
per aquelles en què ve exigit legalment.
El Tribunal Suprem ha volgut posar control a l’exercici
d’accions judicials per part dels presidents de comunitats i en reiterades Sentències de 24 de juny de 2016,
5 de novembre de 2015, 19 de febrer de 2014, 12 de
desembre de 2012, i 10 d’octubre de 2011, s’exigeix l’autorització prèvia per part de la Comunitat de Propietaris.
Sobre la possibilitat de corregir la manca del requisit
jurisprudencial d’aportació de l’acord comunitari que faculti al president (o a l’administrador de forma excepcional en el procediment monitori de l’art. 21 de la LPH) per
a l’exercici d’accions judicials en els quals la comunitat
de propietaris és part actora, els tribunals s’han pronunciat a favor, podent aportar-se còpia de l’acta amb l’acord
facultatiu al moment de l’audiència prèvia (STS de 20
d’octubre de 2004, i de 26 de setembre de 2016, SAP de
Pontevedra, Sec. 6ª, d’octubre de 2016; SAP de Saragossa, Sec. 5ª, de 14 de novembre; i SAP de Castelló, Sec.
3ª, de 13 de juny de 2008).
Existeix alguna resolució judicial aïllada que estima que
és un defecte incorregible: SAP de Cadis, Sec. 6ª, de 23
de juny de 2014.
Més dubtosa és la possibilitat d’esmenar aquest defecte
processal quan no s’ha adoptat acord comunitari previ a
la interposició de la demanda, i per a la seva esmena és
necessari realitzar nous actes consistents a prendre un
acord comunitari de ratificació de la decisió unilateral del
president d’exercitar accions judicials.

Actualitat 67

Convé remarcar que les resolucions citades a favor
de l’ esmena del defecte processal descrit mitjançant
l’aportació d’acord comunitari posterior de ratificació o
convalidació no fan referència al supòsit en el qual l’acció
exercitada pel president és la del judici monitori de l’art.
21 de la LPH, en el qual específicament s’exigeix per
aquesta llei l’existència d’acord comunitari previ.
(II) També són múltiples les resolucions judicials en contra de l’esmena en aquests casos: SAP d’Alacant, Sec.
5ª, de 5 de novembre de 2014 i de 6 de març de 2015;
SAP de Madrid, Sec. 14ª, de 22 d’octubre de 2015; i SAP
Biscaia, Sec. 5ª, de 13 de març de 2013.
“Finalment no cal parlar d’esmena per dues raons. La
primera perquè allò que és esmenable en seu del procés , són els actes processals, i l’acord comunitari per
exercir accions no és un acte processal si no de fons:
d’investidura. La segona perquè allò que es esmenable o
corregible són els actes defectuosos que s’han executat,
però no els no realitzats, i aquí no es va realitzar l’acte,
bona prova d’això és que després de la sentència s’intentés aportar l’acord comunitari d’investidura.” (SAP de
Madrid, Sec. 14ª, de 22 d’octubre de 2015).
SEPÍN es manifesta contrària a la possible esmena
d’aquest defecte processal en el cas en què ni tan
sols s’hagi adoptat l’acord comunitari al moment
de presentar-se la demanda, i aquest s’adopti amb
posterioritat, realitzant així nous actes per esmenar
tal deficiència. En idèntic sentit també s’ha pronunciat
MAGRE SERVET, V.

(I) Són favorables a l’esmena del defecte de manca
d’aportació d’acord comunitari amb l’escrit de demanda mitjançant l’aportació d’acord posterior de ratificació
o convalidació les següents resolucions: STS de 22 de
desembre de 2009, de 21 d’abril de 2006, STS de 16 de
novembre de 2001, de 5 de juliol de 1995, l’AP de Múrcia, Sec. 5a., en la seva Sentència de 28 de febrer de
2008, i SAP de Barcelona, Sec. 19ª, de 8 de novembre
de 2011.

Al meu entendre, i fent una interpretació finalista del
requisit jurisprudencial d’aportació de l’acord comunitari facultatiu per a la interposició d’accions judicials
comunitàries, ha d’entendre’s esmenat aquest defecte
de representació amb l’aportació d’un acord comunitari
que ratifiqui l’actuació del president ja que es constata
que existeix un alineament entre la voluntat del president i la de la comunitat a la qual representa, i per tant,
es garanteix que la voluntat unilateral del president no
pugui perjudicar els interessos i drets de la comunitat de
propietaris. Per si no fos prou, tampoc aquesta esmena
produeix indefensió a la contrapart.

“i la inicial falta d’acord adoptat per la Junta de Propietaris per promoure el litigi només constitueix un defecte
esmenable en el tràmit de l’art. 693-3ª, com ho va anar
efectivament en aquest cas donant compliment a una
de les específiques finalitats del precepte sense que, de
cap manera, s’apreciï que aquesta esmena ocasionés
indefensió als demandats; “ (STS de 5 de juliol de 1995).

Prova que la qüestió analitzada contínua sent una
qüestió controvertida en els tribunals és el recent Interlocutòria núm. 66/2017, de 13 de març, dictada per
l’Audiència Provincial de Girona que comparteix la tesi
a favor de la possible esmena descrita a l’apartat (I), el
recurs de la qual d’apel·lació va ser defensat pel Lletrat
que subscriu.

D’UN COP D’ULL

L’ICAB ACULL EL SEMINARI INTERNACIONAL DE TRANSPARÈNCIA,
INAUGURAT PER L’ALCALDESSA, ADA COLAU, I LA DEGANA, Mª EUGÈNIA GAY

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va visitar l’ICAB amb motiu del segon Seminari Internacional de Transparència,
que va presentar juntament amb la degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay. Durant els dies 23 i 24 de novembre es va
treballar en diferents sessions per conèixer, analitzar i debatre la manera com les realitats metropolitanes d’arreu del
món afronten els reptes del govern obert. El seminari va ser organitzat per l’Agència Catalana de Transparència i va
comptar amb la presència de la seva directora, Gemma Calvet.

REUNIÓ DE LA DEGANA DE L’ICAB AMB LA SÍNDICA DE BARCELONA

Trobada de la degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, amb la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, per reprendre el
conveni de col·laboració amb la Sindicatura de Greuges de Barcelona, per promoure i defensar els drets de la ciutadania
barcelonina.
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D’un cop d’ull 69

JORNADA SOBRE DRET HIPOTECARI I LES CLÀUSULES ABUSIVES

El 24 de novembre es va celebrar una Jornada sobre Dret Hipotecari amb les intervencions del vicedegà Jordi Pina i
la diputada Carmen Valenzuela, responsables de la Comissió del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut; Jesús Sánchez,
secretari de la Junta de Govern, i la diputada Cristina Vallejo, entre d’altres.

PRESENTACIÓ DE LA GUIA PRÀCTICA DE COMPLIMENT NORMATIU

Presentació de la Guía práctica de Autodiagnóstico y Reporting en Cumplimiento Normativo, Buen Gobierno Corporativo
y Prevención de la Corrupción, de Transparency Internacional. Els ponents van ser Carlos Balmisa, director del Dep. de
Control Intern de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i els autors de la Guoa, David Martínez,
advocat i investigador del Projecto Integritat i Silvina Bacigalupo, catedràtica de Dret Penal a la UAM. L’acte va ser
presidit pel diputat Rodolfo Tesone i organitzat i moderat per Isabel Vizcaíno, ambdós de la Junta gestora de la Secció de
Compliance.

D’UN COP D’ULL

CONFERÈNCIA SOBRE EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA VS DEMANDA DECLARATIVA
Conferència ‘Art. 1.124 Codi Civil: Execució hipotecària vs demanda declarativa’ presentada i moderada per Jesús
Sánchez, secretari de la Junta de Govern de l’ICAB i President de la Comissió de Normativa. Hi van participar Guillem
Soler Solé, Magistrat Jutjat 1ª Instància núm. 1 de Barcelona i Verónica Dávalos Alarcón, advocada i vocal de la Comissió
de Normativa de l’ICAB

ACCIONS DEL BANC POPULAR: ENCAMINAR LES RECLAMACIONS

Formació sobre temes d’actualitat durant la ‘Segona Jornada Accions del Banc Popular: classe pràctica per encaminar les
reclamacions’. Jesús Sánchez, secretari de l’ICAB i president de la Comissió de Normativa; i Cristina Vallejo, advocada i
diputada de Formació de l’ICAB van moderar les diferents taules.
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PRIMER CONGRÉS DE ‘DIRECTIVA DE DANYS’

Se celebra amb èxit d’assistència el primer Congrés de ‘Directiva de Danys’. Les noves reclamacions de danys
derivats d’infraccions de Dret de la Competència . La diputada Cristina Vallejo i presidenta de la Comissió de Cultural i
Formació va ser l’encarregada de moderar una de les taules rodones.

JORNADA SOBRE L’ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS

El Centre de Mediació del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (CEMICAB) va organitzar els dies 9 i 10 de novembre la
Jornada ‘L’acord extrajudicial de pagaments (Mediació Concursal)’. La diputada de la Junta de l’ICAB Núria Flaquer va
presentar la Jornada. La diputada Yvonne Pavia va ser l’encarregada de moderar la sessió del segon dia.

D’UN COP D’ULL

LA SECCIÓ DE DRET MERCANTIL ORGANITZA
EL CONGRÉS SOBRE GOVERN CORPORATIU

La Secció de Dret Mercantil de la Comissió de Cultura i la UB van organitzar el III Congrés sobre Govern Corporatiu.
Temes actuals sobre Administradors Socials i Junta General els dies 16 i 17 de novembre. La degana va inaugurar el
Congrés que va comptar amb la participació de Belén Arribas, presidenta de la Secció de Dret Mercantil de l’ICAB, i les
diputades Yvonne Pavia i Cristina Vallejo.

COMISSIÓ DE DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITATS

Acte de presentació de la Comissió de Drets de les persones amb discapacitats de l’ICAB al Pati de Columnes. Hi van
intervenir la diputada de la Junta de Govern Núria Flaquer, l’advocat Xavier Puigdollers i la síndica de Barcelona Maria
Assumpció Vilà. La Comissió té l’objectiu de promoure els drets i la protecció de les persones que tinguin qualsevol
discapacitat física, mental, intel·lectual o sensorial, promoure’n la integració en la societat evitant qualsevol discriminació.
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LA COMISSIÓ D’ADVOCATS SÈNIORS, AMB LA CULTURA

El passat 14 de desembre va tenir lloc a l’ICAB la conferència del company sènior Manuel-Fernando Bauzá sobre
‘Olímpia i els Jocs Olímpics’.

INAUGURACIÓ ESPAI SÈNIOR

La Degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, acompanyada del diputat de l’ICAB responsable de
la Comissió dels Sèniors, Frederic Munné, van inaugurar el nou espai dedicat a aquesta Comissió ubicat al costat del Pati
de Columnes, a l’antiga sala Duran i Bas.

IMPLICACIONS LABORALS
DAVANT UN CANVI
DE SEU D’EMPRESA
En aquesta ocasió de la mà de l’autora d’aquest article, analitzem des
de la perspectiva del dret laboral, les conseqüències que poden afectar
als drets dels treballadors amb motiu del canvi de seu social que
impliqui canvi de centre de treball.

Eulàlia Girela
Advocada
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E

n els últims mesos, moltes empreses Catalanes han canviat la seva seu fora d’aquesta
Comunitat Autònoma, però, què impliquen
aquests canvis de seu? com afecta als drets
dels treballadors?

Convé distingir diversos supòsits amb les seves respectives conseqüències:

(I) CANVI DE SEU SOCIAL
- El canvi de seu social, en principi, no implica el moviment físic dels centres de treball o dels empleats.
- No té cap efecte pel que fa als drets laborals dels treballadors.
- El canvi de domicili social no requereix la concurrència
de cap circumstància que justifiqui la mateixa.

EL PROCEDIMENT DE MOBILITAT GEOGRÀFICA REQUERIRÀ
L’EXISTÈNCIA DE
CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE
PRODUCCIÓ QUE
JUSTIFIQUIN LA
MOBILITAT

(II) CANVI DE
DOMICILI FISCAL
- Igual que amb el canvi
del domicili social,
no implica tampoc el
moviment físic dels
centres de treball o dels
empleats ni comporta
cap efecte en els drets
laborals dels mateixos.
- Únicament podrà implicar, per als Alts Directius,
majors desplaçaments
al lloc on es trobi la seu
fiscal ja que aquest serà
el lloc on s’exerceixi la
gestió administrativa i
l’adreça efectiva.

Actualitat 75

- A més, s’haurà d’estudiar el nombre de treballadors
afectats per la mesura per diferenciar entre un trasllat
individual o col·lectiu, doncs d’això dependrà dur a terme
un procediment o un altre:
- Individual: La decisió de trasllat haurà de notificar-se al
treballador i als representants dels treballadors, com a
mínim, amb trenta dies d’antelació a la seva efectivitat.
- Col·lectiu: En cas que, pel nombre de treballadors afectats, s’entengués que es tracta d’un trasllat col·lectiu,
serà preceptiu iniciar un període de consultes d’una durada no superior a quinze
dies amb els represenELS REPRESENtants dels treballadors.

TANTS DELS
TREBALLADORS
HAURAN DE SER
INFORMATS I
CONSULTATS
(AMB DRET A
EMETRE INFORME) EN CAS DE
TRASLLAT PARCIAL O TOTAL DE
LES OFICINES

- Davant la decisió del
canvi de centre de
treball conforme l’art.
40 de l’Estatut dels Treballadors, el treballador
afectat, una vegada notificat el trasllat, podrà:
a) Acceptar el trasllat
percebent una compensació per les despeses
pròpies i familiars.

b) Optar per l’extinció del seu contracte
percebent una indemnització de vint dies de
salari per any de servei
amb un màxim de dotze mensualitats.
c) Impugnar la decisió empresarial davant la jurisdicció
social sense perjudici que la mateixa es faci efectiva.

(III) CANVI DE DOMICILI SOCIAL AMB
CANVI EN EL CENTRE DE TREBALL

Els Representants dels treballadors hauran de ser informats i consultats (amb dret a emetre informe) en cas de
trasllat parcial o total de les oficines.

- En cas que es produeixi un canvi de domicili social amb
la mobilitat del centre de treball, és a dir, que impliqui el
desplaçament dels treballadors a una altra província, es
podrà optar per arribar a un acord amb el treballador, o bé
imposar-li-ho a través del procediment de mobilitat geogràfica (conforme l’art. 40 de l’Estatut dels Treballadors).

En cas de trasllats de Directius amb contracte de treball
d’alta direcció, haurà d’analitzar-se el contingut del contracte en matèria de trasllats, i de no haver-se efectuat
cap previsió sobre aquest tema, haurà d’estar-se al que
les parts acordin.

- El procediment de mobilitat geogràfica requerirà l’existència
de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que justifiquin la mobilitat. En aquest sentit, els motius
polítics, per si mateixos, no serien justificatius de la mateixa.

En qualsevol cas, haurà d’analitzar-se cada conveni col·lectiu aplicable o pacte col·lectiu que pogués existir en cada
empresa, per les possibles especificitats que poguessin
contemplar-se.
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BASTANCHURY, CARMEN;
CANSADO CARVALHO, FILIPA
(AUTS.)...[ET AL.]
La prueba en el procedimiento
arbitral. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2017.
[347.918(46):347.94Pru]
RUIZ DE ERENCHUN ARTECHE,
EDUARDO
Sistema de penas, reglas de
determinación de la pena y
suspensión de la ejecución
de la pena: adaptado a la
LO 1/2015, de 30 de marzo.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2017.
[343.28(46)”2015”Rui]

DRET PROCESSAL
CASTILLEJO MANZANARES,
RAQUEL (DIR.); NOYA
FERREIRO, LOURDES;
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, ANA
(COORDS.)
Tratado sobre la disposición del
proceso civil.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.
[347.91(46)(035)Tra]
eBook Biblioteca Digital
CASTILLO FELIPE, RAFAEL
La oposición a la ejecución
por defectos procesales:
estudio del art. 559 LEC.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2017.
[347.952(46)Cas]
COLOMER HERNÁNDEZ,
IGNACIO (DIR.); OUBIÑA
BARBOLLA, SABELA; CATALINA
BENAVENTE, Mª ÁNGELES
(COORDS.); ALCOCEBA GIL,
JUAN MANUEL; ARJONA
GUAJARDO-FAJARDO, JOSÉ
LUIS; AZAÚSTRE RUIZ, PABLO
(AUTS.)...[ET AL.]
Cesión de datos personales
y evidencias entre procesos
penales y procedimientos
administrativos sancionadores
o tributarios.
Cizur Menor (Navarra):

MARTÍ PAYÁ, VANESA
Las partes en el proceso civil de
ejecución. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2017.
[347.952(46)Mar]
MARTÍNEZ DE SANTOS,
ALBERTO
La práctica de la tasación de
costas en el proceso civil.
Las Rozas (Madrid):
Wolters Kluwer, 2017.
[347.921.6(46)”2015”Mar]
PARDO GATO, JOSÉ RICARDO
La relación abogado-cliente:
el contrato de servicios del
abogado. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2017.
[347.965(46)Par]
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RECENSIONS
BENEYTO PÉREZ, JOSÉ MARÍA; MAILLO
GONZÁLEZ-ORÚS, JERÓNIMO (DIRS.)
Tratado de derecho de la competencia:
Unión Europea y España.
2ª ed. Hospitalet de Llobregat: Wolters
Kluwer España: Bosch, 2017. 2 vol.
[347.776(4-672UE:46)Tra]
Es presenta la segona edició d’una
obra que persegueix com a màxim
objectiu oferir un tractat el més complert
possible de la normativa en matèria de
competència tant de l’ Unió Europea com
de la legislació espanyola. Aquesta obra
que en la seva primera edició fou pionera
a Espanya, s’ha convertit en obra de referència en aquesta matèria. Es
configura com una obra de consulta que abasta totes les grans àrees
generals del Dret de Defensa de la Competència, tan en els seus
aspectes substantius com en els processals, realitzant alhora un anàlisi
específic de l’aplicació d’aquesta normativa en els sectors especials
(telecomunicacions, energia, serveis financers, serveis postals...). La
importància creixent del Dret de la Competència justifica l’aparició
d’aquest tractat convertint-se en una eina de gran utilitat i d’ obligada
consulta per als professionals que s’hi dediquen.

ZARAGOZA TEJADA, JAVIER IGNACIO
(COORD.); BERMÚDEZ GONZÁLEZ,
JORGE ARMANDO; GARCÍA MARCOS,
JULIÁN; PERALS CALLEJA, JOSÉ
(AUTS.)...[ET AL.]
Investigación tecnológica y derechos
fundamentales: comentarios a las
modificaciones introducidas por la Ley
13/2015.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2017. [342.7(46):004.7Inv]
Aquesta obra s’emmarca en l’àmbit dels
canvis socials i de convivència que han
imposat les modernes formes de gestió del
coneixement i d’informació en les xarxes socials. Certament les noves
tecnologies tenen una doble incidència en el procés penal; d’una banda
poden formar part del seu objecte (repressió de conducte vinculades
al seu ús), d’altra banda son instruments d’aplicació en la persecució
penal. La LO 13/2015 de modificació de la Llei d’Enjudiciament Criminal
va acomodar l’antiga regulació a les noves formes de criminalitat i a les
noves formes d’investigació. Dos anys després d’aplicació de la norma,
aquest llibre ens ofereix una visió molt especialitzada de la matèria,
dels seus precedents i del recorregut d’aplicació legal en aquest temps
inicial. Aquesta obra coral es tracta d’una eina formativa i informativa,
on s’aprecia clarament que els autors escriuen sobre una matèria que
dominen i en la que treballen, raó per la qual aquesta obra es converteix
en una eina imprescindible per a tots els operadors jurídics que s’hi
dediquen a aquesta especialitat.

ANUNCIS
OFERTES
LLIBRES
Es ven repertori cronològic
de legislació de Aranzadi
des del 1983 al 1989.
Revista jurídica espanyola
y revista de legislació de la
Ley de 1980 a 1986. Preu a
convenir. Tel. 691204482
DESPATX A COMPARTIR
2 despachos de 19/20
Advocades ofereixen 2
taules (150-100) barri de
Sants. Local peu de carrer
amb espai únic, sala de reunions separada, wifi, impressora, zona office i tel
inclòs. pravdadvocades@
gmail.com Tel. 620190262.
Aribau 171/París, recepció
i sala reunions comú amb
altres companys. Despatxo
a compartir 140€, ADSL
i despeses incloses. Tel.
932010793.
Av. Diagonal 351, dos
despatxos en lloguer, un
de 12 metres per 480€ i
un altre de 14 metres per
600€. Despatx modern
completament reformat.
Tots els serveis inclosos.
Tel. 648085463.
Av. Diagonal/Muntaner,
despatx virtual des de 80€/
mes. Molta presència:
secretaria, varies sales de
visita i de juntes, domiciliació, gestió correspondència, trucades, fotocòpies,
wifi. Tel. 932007805.
Av. Diagonal/Pau Claris,
Despacho propio máx 2
personas, atención telefónica, recepción visitas
y correo, sala de juntas,
wifi. 600€ todo incluido. Tel
931060620.

Av. Diagonal/Pau Claris,
oficina virtual exclusiva
abogados en. Desde 50 a
120 € mes, dependiendo
de servicios contratados.
Tel. 665777423.
Av. Diagonal/Pg. de Gràcia,
Alquiler de despachos
individuales, edificio representativo y señorial, catalogado, varios despachos
individuales disponibles,
exteriores. Tel. 658637296.
Av. Diagonal/Rbla. Catalunya, despatx 9 m2 exterior
i lluminós. Gran sala de
juntes i sala d’espera. Serveis, porteria, neteja i fibra/
fax inclosos. Possibles
col·laboracions. 400€+iva.
Tel. 661974616.
Balmes/Av. Diagonal, todo
reformado. Posibilidad real
de colaboración, bufete en
crecimiento. despachos
de 17, 15 y 9 m2. Todos
los servicios. Entre 400 y
700€. Con o sin muebles.
Tel. 669347214.
Balmes/Pl. Molina, desp.
virtual: domiciliaciones, fax,
sala de juntas; portería;
correspondencia; pos. visitas presenciales; notificac.;
correu-e. Tel. 629047455. /
info@juridicabalmes.com
Casanova/Gran Vía, metro
L1. Para Asesor Fiscal o
similar, 350€, amueblado, wifi, conserje, sala
juntas, fax/copiadora/escáner, recepción, teléfono,
suministros incluidos. Tel.
934514050.
Despacho 35m2, luminoso, exterior, amueblado,
recepcionista, internet, fax,
limpieza incl., ascensor,
portero, sala espera, baño.
Fianza 2 meses https://
www.idealista.com/inmueble/38123917.
Despatx a compartir a
Vilafranca del Penedès, excel·lent ubicació, comple-

tament cèntric, i amb tots
els serveis. Preu a negociar. Tel. 664246072.
Despatx compartit al
centre de Gavà amb
professionals del sector:
administració de finques,
procuradoria, etc. També
possibilitat de col·laboració. Serveis: telf., internet, secretaria, etc. Tel.
664469587.
Enric Granados/Valencia.
Dos despachos a compartir, alto y luminoso. Amplia
sala de Juntas. 225 y 325
euros todo incluido. Tel.
696535775.
Gran Vía/Villarroel (Barcelona). Bonito despacho a
compartir. Equipado con
Wifi, tel., fax, fotoc. Todos
los suministros incluidos,
excepto teléfono. 530€/
mes (impuestos incluidos). Tel. 626979226.
Mallorca/Girona, molta
llum, finca noble, 14 mts2,
a/a, sense mobles, tots
els serveis, secretaria, impressora, fax, wifi, telèfon,
neteja, moltes possibilitats. Tos inclòs 550€. Tel.
619200012.
Mandri, Finca elegant.
Despatx moblat 14 m2.
500€. Wifi, conserge,
ampla sala juntes, a/a, fax.
Tot inclòs excepte trucades. Molta llum. Possibles col·laboracions. Tel.
674157739.
Muntaner/Av. Diagonal,
Despacho con todos los
servicios, sala de juntas,
sala visitas, wifi, fax, 390€,
finca Regia, reformado,
posibilidad de colaboraciones. Tel. 645412400.
Muntaner/Diagonal.
Despatx moblat, 10 m2.
Inclou: tel, internet (fibra/
wifi),servei neteja, consergeria, servei extern
recepció trucades. Possi-

ble col·laboració. 350€. Tel.
932721748.
París,162 (Bcn), 5 despachos de distintas características Tranquilos, conexión
wifi, a/a, fotocopiadora,
aseo. Entre 150/350€/
mes+IVA. Tel. 934391599.
Raúl.
Pg. de Gràcia/Caspe, de
12 m2, con vista al Pg.
de Gràcia. Muy luminoso.
Finca regia con portero.
Posible colaboración profesional. Precio a convenir.
Tel. 932120151.
Pg. Marítimo Badalona. Tel.
644033758. Coworking en
la playa. despacho amueblado, bajos, recepción,
wifi y sala de juntas. 300€,
posibilidad colaboración,
mucho paso de gente.
Todo nuevo.
Pl. Espanya, despatx d’advocats a compartir pref.
per procurador. Ampli, exterior, a/a, parquet, moblat,
S. d’espera i reunions, wifi,
impressora, z. office i neteja. Possible col·laboració.
250€/mes. Tel. 652519272.
Rbla. Catalunya/Gran Via,
conserge. Despatx 15m2,
450€+IVA .Serveis: Sala
juntes, a/a/c, recepció
documents i domicili fiscal,
neteja. Tel. 686410059
Roger de Llúria/Av. Diagonal. Alquilo despacho a
letrado/a laboralista o graduado/a social por 260 +
IVA, gastos incluidos, luz,
agua, internet, teléfono,
portería, comunidad. Amueblado y buen ambiente.
Tel. 679223100.
Roger de Llúria/Valencia se
alquila despacho interior,
de 11 m, a una calle del
Colegio de abogados,
wifi, sala junta, 350€,
gastos incluidos. Tel.
687031909.
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Ronda Universidad/Pl. Cataluña, despacho individual
en bufete muy céntrico y
finca regia. Parque, amueblado, S de Juntas y de espera,
wifi. 220€. Tel. 639412586.
Travesera/Vía Augusta, Despacho situado, para alquilar
de 20m2 amueblado con iluminación, servicio recepción,
sala de juntas, wifi, limpieza. 450€ + IVA, Mario. Tel.
607970384.

y 400€ + IVA y gestos. Tel.
647748198.
Vía Laietana/Pl. Urquinaona.
Puesto de trabajo en despacho de abogados amplio,
moderno, exterior, sala de
visitas, internet y limpieza.
Buen ambiente. 260€.
Posible colaboración. Tel.
685032892.
DESPATX PER LLOGAR I VENDA
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Abogada penalista se ofrece
para colaboraciones y/o sustituciones en ámbito penal.
‘Criminal lawyer offers collaboration and substitutions
in criminal law matters’. Tel.
620827608.
Abogado Fiscalista con dilatada experiencia se ofrece para
colaboraciones en Asesoramiento, Planificación y
Gestión Fiscal y Tributaria. Tel.
600084868.

Trav. Gràcia/Tuset. Despatx x llogar de 20 m2,ben
comunicat, llum natural, en
bufet de 250m2,f.regia,zones
comuns: sala juntes, sala
espera, cuina, neteja. Reformat. Preu a convenir. Tel.
670765257.

Oficina 110 m2. En 22@, Diagonal/Rbla Poblenou. Cablejat. Llum natural. Bicing, Bus,
Metro (L4) i Tram, aparcament. A/a/c. Gres i c. alumini.
Rètol lluminós. 1.500€/mes,
negociables. Tel. 659982881.

Abogado con despacho
propio y amplia experiencia
en Laboral, Civil, Familia
y Admin, se ofrece para
colaboraciones con otros
despachos y/o sustituciones
de la forma que se acuerde.
pguerrero@icab.cat

Tuset 19, despacho de 11 m2
con o sin muebles, climatizado, parque, incluye conserje
y wifi. Precio a convenir. Tel.
646886966.

Roger de Llúria, 59/Pg. de
Gràcia, 950€ Despacho de
100 m2 exterior. Recepción, 4
salas, archivo y 1 aseo. Amueblado Dispone de parking,
precio 120€. Tel. 639992751.

Abogado y Administrador de
Fincas con experiencia en
Laboral, Extranjería, Civil (sucesiones y comunidades) interesado en colaboraciones/
o similar. Tel. 639790489.

COL·LABORACIONS

Abogado especializado en
Derecho Laboral, con amplia
experiencia, se ofrece para
colaboraciones, sustituciones,
asesoramiento y cualquier otra
gestión de la forma que se
acuerde. pguerrero@icab.cat

Valencia, despacho propio,
máximo dos personas, a pie
de con escaparate de servicios, teléfono fijo, Internet,
Impresora, sala de reuniones, ordenador de mesa,
baño completo. 350€+ iva.
Tel. 675029603.

Abogada para colaboraciones
y sustituciones en materias
Penal, Extranjería, Administrativo y Menores. Tel. 697237924.

Valencia/Pg. de Gracia,
Gabinet d’advocats i economistes, integrat per 15
membres, , posa a disposició
de company/a, despatx de 18
m2. Excel·lent imatge. Serveis de secretaria, wifi, sales
junta. Tel. 932388100.

Abogada civilista junior con
despacho propio en Barcelona especializada en accidentes de tráfico se ofrece para
colaboraciones. Formación y
experiencia en Cias. Aseguradoras. Miriam Martín, Tel.
931429956.

Vía Laietana, despacho 20
m, exterior, capacidad 2 pers,
a/a/c, adsl, sala de juntas,
recepción, servicio de portería. Buena presencia 500€+
IVA y 80€/mes gastos. Tel.
600023840.

Abogada de 46 años
ejerciente, pero con poca
experiencia en civil, familia,
arrendamientos busca colaboración para adquirir experiencia. Tel. 626434084.

Vía Laietana, 2 desp. - 12
y 10 m- en, buena presencia. Ext, vistas a Catedral,
muy luminosos. Red, adsl,
fax, Fotocopiadora, a/a/c, 2
baños, cocina equipada 300

Abogada con despacho propio y amplia experiencia en
Familia, Violencia de Género,
y Civil, se ofrece para colaboraciones y/o sustituciones.
Tel. 655832153.

Abogado y Administrador
de Fincas con experiencia
en Societario, Inmobiliario y
otras áreas del Derecho Civil,
interesado en colaboraciones
o similar. Tel. 687999104.
Advocada amb experiència
en dret civil i penal ofereix
col·laboracions i substitucions en judicis. Telèfon
666391099.
Advocada amb més de 10
anys d’ experiència en dret
laboral s’ofereix per col·laborar i fer substitucions en
aquesta àrea. Tel. 606536047.
Despacho especializado en
dcho procesal, civil, mercantil y familia, se ofrece para
colaborar en dichas materias.

Tel. 932155695/ dcarrillo@
dc-abogados.com
DIVERSOS
Piso en venta en La Rápita
76 m2, terraza de 8m, vista
panorámica puerto, playa y
bahía y 2 balcones a 5´playa.
Todo exterior dando a la plaza
al puerto y a la calle la lateral.
130.000€ casi-nuevo. Tel.
616457430.
Traducciones juradas y jurídicas:
alemán, inglés, francés. Clases
alemán: individuales y grupos.
Temas jurídicos, conversación.
Literatura. Tel. 639209100 b.iturriagagoitia@icab.es
Vendo título social activo del
Real Club de Tenis Barcelona.
Buen precio. Información
jsjestruch@icab.es

DEMANDES
DESPATX A COMPARTIR
Despatx situat a VIC busca
advocat, amb amplia experiència en processal laboral,
per col·laboracions en aquesta matèria. Interessats enviar
Mail a Sara a scurrius@curriusassociats.com
Buscamos secretaria, para
principalmente atender teléfonos y visitas. Horario de 9
a 14. Indispensables hablar y
escribir castellano y catalán,
conocimientos ofimáticos.
Tel. 639109159.
Se busca abogada/do interesado en encargarse de
cartera de clientes para el
seguimiento de ejecuciones
o interposición demandas
reclamación de cantidad. Tel.
625501238.
Se busca colaborador. Abogado/a fiscalista autónomo/a
para colaboración en Despacho. Tel. 622369123.

CLUB ICAB

Ara pots gaudir de més de 300 ofertes.
Visita la nova web del Club ICAB.
www.clubicab.cat

