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Durant aquest estiu hem tingut coneixement 
de notícies molt tristes. Algunes han tingut 
més repercussió mediàtica que d´altres,però 
en qualsevol cas, aquests fets ens posen de 

relleu els drames que es viuen a la nostra societat. Aquestes 
notícies treuen a la llum l´existència de conflictes socials on la 
tasca dels advocats és fonamental per aconseguir que, mica en 
mica, es vagin fent passes per reduir la seva incidència i pal·liar 
els seus efectes.

M´estic referint a la xacra social que suposa la mort de do-
nes a causa de la violència domèstica. Una xacra que no acon-
seguim eradicar malgrat els esforços en conscienciació que 
es fan des de diversos àmbits. Els advocats especialitzats en 
aquest àmbit treballen intensament per resoldre aquestes pro-
blemàtiques, per anticipar-se a les situacions extremes que aca-
ben derivant en violència i, en els casos més greus, en morts. 

Especial menció mereix la lamentable mort d´un ciutadà 
senegalès i els aldarulls que se’n van derivar a Salou. Un cas 
que ha fet aflorar la penosa situació en la que viuen aquestes 
persones, que són explotades per les màfies que es lucren amb 
la seva feina. Aquest és el caldo de cultiu que, quan es donen 
un cúmul de circumstàncies, pot degenerar en els disturbis als 
que fem referència. Una situació en la que també els advocats 
tenen moltes coses a dir-hi, amb la seva feina per facilitar la re-

gularització dels immigrants, un primer pas necessari per allu-
nyar-los d’activitats i cercles de relació potencialment conflic-
tius. En aquest sentit, l’ICAT va organitzar fa uns mesos unes 
sessions formatives amb el Consell del l´Advocacia, l’ONG 
Asil.cat i la Subdelegació del Govern a Tarragona, on es va po-
sar de manifest la importància de combatre aquestes màfies, la 
ingent tasca que es fa i, malgrat tot, el molt que queda per fer. 

En el cas de la crisi de Salou, vam donar un pas al davant per 
satisfer la possible demanda de serveis jurídics que es pogués 
generar. Un gest que va ser possible gràcies la ràpida reacció 
del conseller d’Interior, Jordi Jané, que ens va permetre estar 
assabentats de com evolucionaven els fets i quines necessitats 
hi havia.  

Igualment sagnant és el drama que estem vivim a no gaires 
quilòmetres del nostre país: la situació que viuen els refugiats 
polítics i les seves famílies, una tragèdia humana que els ad-
vocats no podem observar com a simples espectadors. Tenim 
l´exigència moral de prendre-hi part, oferint assessorament 
legal a tots aquells que arribin al nostre país i no coneguin 
l’entorn legal en el que es mouran ni quina és la millor via per 
tramitar la seva situació. Per això, l’ICAT ja s’ha posat al servei 
de les administracions del nostre territori per contribuir a do-
nar una resposta en totes les necessitats que segur que sorgiran 
en aquest àmbit.

Conflictes socials: el advocats tenim molt a dir

«La situació que viuen els refugiats polítics i les seves famílies és una tragèdia 
humana que els advocats no podem observar com a simples espectadors. Tenim 
l´exigència moral de prendre-hi part, oferint assessorament legal a tots aquells 

que arribin al nostre país i no coneguin l’entorn legal en el que es mouran ni 
quina és la millor via per tramitar la seva situació.»

 Manel Albiac Cruxent
 Degà



NUNCA HUBIESES 
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ADMINISTRAR LA ACTIVIDAD DIARIA 
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GESTIÓN EFICIENTE 
DE AGENDA, 

VENCIMIENTOS Y 
SEÑALAMIENTOS

FACTURACIÓN 
(Minutación e Igualas)

GESTIÓN ECONÓMICA 
DEL DESPACHO

SINCRONIZACIÓN 
CON LEXNET

CÁLCULO DE 
INTERESES LEGALES

SOLICITA INFORMACIÓN Y PRUEBA GRATIS ARANZADI INFOLEX 
en el 900 404 047 o en www.aranzadi.es/aniversario-infolex
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 El passat dia 23 de març va 
tenir lloc, a la sala d’actes de 
l’ICAT, la primera assamblea 
general ordinària de l’any 2015, 
que va consistir en la presenta-
ció i exposició dels comptes de 
l’exercici de 2014, aprovats per 
58 vots a favor i cap en contra.

L’acte es va iniciar, d’acord 
amb l’ordre del dia establert, 
amb la lectura de l’acta corres-
ponent a la junta general ordi-
nària i junta general extraordi-
nària del dia 5 de desembre de 
2014, per part del secretari de 
la Junta de Govern, Pablo Na-
varro.

Seguidament el degà de 
l’ICAT, Manel Albiac, va ex-
posar la memòria de l’any 2014 
i va donar pas al tresorer de la 

Junta de Govern. Alberto Gar-
cía va iniciar la seva exposició 
amb l’explicació detallada del 
balanç de situació i el compte 
de resultats de l’exercici 2014, 
després va fer un anàlisi com-
paratiu del ingresos i les despe-
ses dels exercicis 2013 i 2014 
i, finalment, va descriure com 
s’ha aplicat el pressupost apro-
vat per aquest exercici 2014.

Pel que fa a les xifres més 
rellevants, el tresorer va des-
tacar que l’any 2014 presentà 
un benefici de 43.328’67€, 

14.469,89€ per sobre de l’ex-
cedent pressupostat aprovat 
per l’assamblea. Va afegir que 
aquest resultat és un motiu 
de continguda satisfacció per 
la Junta de Govern ja que s’ha 
aconseguit tot i haver-se re-
baixat les quotes colegials un 
10% i haver-se incrementat la 
partida de sous i salaris i la de 
formació. Prova, va afirmar, 
que la nova baixada del 10% de 
les quotes col·legials aprovada 
en el pressupost de 2015 era 
possible.

Els comptes de 2014, igual 
que els comptes de 2013, són 
el reflex d’una política de ra-
cionalització i contenció dels 
costos que es mantindrà també 
durant el 2015.

Destacar, que, un any més, 
aquests comptes i la liquidació 
pressupostària han estat audi-
tades i avalades per un auditor 
de comptes, sense que s’hagi 
fet cap menció respecte al seu 
contingut. 

La informació completa 
sobre l’estat de comptes de 
l’ICAT es pot consultar a la se-
cretaria del Col·legi.

 Alberto García
 Tresorer de la Junta de 
Govern

Aprovació dels comptes anuals i liquidació 
pressupostària de l’exercici 2014

L’exercici 2014 ha presentat beneficis 
tot i un nova reducció de les quotes 
col·legials

 Alberto García, tresorer, Pablo Navarro, secretari, Manel Albiac, degà i Julio de Parellada, vicedegà.
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 El 21 de gener de l’any 1998 
el Comitè de Ministres del 
Consell d’Europa va aprovar 
la Recomanació núm. R(98)1 
sobre la mediació familiar, on 
va posar de manifest la neces-
sitat d’instituir, promoure o, en 
el seu cas, reforçar la mediació 
com a via de solució amistosa 
de conflictes. 

Per primer cop, i coincidint 
amb aquesta data, les adminis-
tracions públiques, instituci-
ons i societat civil catalanes van 
acordar celebrar el Dia Euro-
peu de la Mediació amb l’ob-
jectiu de continuar promovent 

la mediació entre els ciutadans 
i donar-ne a conèixer les carac-
terístiques i avantatges com a 
procediment per a la resolució 
de conflictes.

L’ICAT va sumar-se als actes 
programats arreu de Catalunya 
organitzant diferents sessions 
informatives sobre el Servei 
d’Orientació a la Mediació a les 
diferents seus col·legials (Tar-
ragona, Valls i Vendrell). De 
les 10:00h i fins a les 13:00h 
els advocats mediadors volun-
taris van poder oferir a la ciu-
tadania informació de primera 
mà sobre el què és la mediació. 

Així mateix, el Col·legi va col-
laborar juntament amb altres 
col·lectius professionals i amb 
l’Associació de Professionals de 
la Mediació a les Comarques 
Tarragonines amb la taula d’in-
formació que el Centre de Me-
diació de la Generalitat (Ser-

veis territorials de Tarragona) 
tenia emplaçat a la Rambla 
Nova. Els mitjans de comuni-
cació també es van fer ressó de 
la diada i diversos mediadors 
del nostre Col·legi van ser en-
trevistats per diferents canals 
televisius autonòmics i locals.

L’ICAT va  programar una 
jornada de portes obertes a 
la mediació a les diferents 
seus col·legials

La presidenta de la Comissió de Mediació, Maria José Bertomeu,  
juntament amb advocats mediadors voluntaris a la seu dels jutjats de 
Tarragona.

Dia Europeu de la Mediació

Més de cinquanta companys participen del sopar de comissions

 El divendres dia 10 de juliol es 
va celebrar, al restaurant Mas 
Rosselló, el tradicional sopar 
de comissions col·legials.

La trobada va reunir a més 
de 50 col·legiats en una vetlla-
da que, des de fa tres anys, es 
celebra a l’estiu coincidint amb 
el final de l’any judicial i l’inici 

de les vacances. Aquest sopar 
és un merescut reconeixement 
a totes aquelles persones que 
de forma desinteressada dedi-
quen el seu temps en benefici 
del Col·legi. El seu esforç i la 
seva implicació és per a nos-
altres una motivació més per 
continuar treballant i fer del 

Col·legi la institució que vo-
lem.

Durant el sopar es van sor-
tejar regals, entre els que s’hi 
comptaven dos iPads,  dife-
rents lots de vins,  accés a ba-
ses de dades i altres obsequis 
que van ser molt celebrats pels 
participants. Seguidament, els 

companys reunits van poder 
continuar gaudint de la vespra-
da a la zona chill out preparada 
per a l’ocasió.

Aprofitem per animar a tots 
els col·legiats a participar en al-
guna de les seccions i comissi-
ons de l’ICAT. Entre tots, fem 
Col·legi!
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 Com és tradició, el nostre 
Col·legi va celebrar la diada 
de Sant Jordi amb l’entrega de 
roses que es van repartir en les 
diferents seus col·legials de Tar-
ragona, Valls i el Vendrell.

Nombrosos col·legiats ens 
van voler acompanyar durant 
tota la jornada, en la que es van 
entregar més de cinc-centes ro-
ses, constatant un any més que 
aquesta diada és una de les més 
participatives entre el nostre 
col·lectiu.

També, i tal i com ja es va fer 
l’any passat, membres de la Jun-
ta de Govern, personal i advo-
cats de l’ICAT van fer lectures 

voluntàries programades en 
diferents centres hospitalaris 
i assistencials per fomentar la 
literatura en català en el marc 
del programa “La veu em frisa”, 
amb la voluntat de fer arribar 
aquesta festa a totes aquelles 
persones que per motius de 
salut no poden celebrar-la al 
carrer. 

Enguany, a més a més i coin-
cidint amb la celebració de la 
festa col·legial, representants de 
la Mutualidad de la Abogacía 
van organitzar una conferència 
sobre previsió social i pensions, 
en la que van obsequiar als as-
sistents amb un llibre.

Sant Jordi amb roses, llibres i lectures solidàries 

Lectures voluntàries al Pius Hospital de Valls.

El degà presenta el Col·legi als nous 
companys

  Durant el primer semestre 
de 2015 s’han programat dues 
sessions de benvinguda als nous 
col·legiats, totes presidides pel 
degà de l’ICAT, Manel Albiac, 
i amb la participació de mem-
bres de la Junta de Govern i 
del Grup d’Advocats Joves de 
Tarragona. El degà, en aquestes 

jornades, explica als companys 
recent incorporats l’organitza-
ció del Col·legi, els serveis dels 
que poden gaudir i les activi-
tats programades, i els anima a 
participar de la vida col·legial, a 
través de les diferents seccions 
col·legials de l’ICAT, i a fer ex-
tensibles els seus dubtes, inqui-

etuds professionals o propostes, 
posant-se a la seva disposició.

Des de mes de gener i fins 
a mes de juny s’han col·legiat 

a l’ICAT disset persones, set 
com a col·legiats exercents, nou 
com a no exercents i un advocat 
inscrit.

El Col·legi celebra el primer sopar de 
benvinguda als nous col·legiats

 El restaurant Club Nàutic 
de Tarragona va ser escena-
ri, el passat dia 27 de febrer, 
d’un sopar organitzat conjun-
tament entre l’ICAT i el GAJ 
per donar la benvinguda als 
col·legiats amb menys de tres 
anys d’exercici.

En aquesta primera convo-
catòria els convidats van ser 
els lletrats que es van col·legiar 
entre els anys 2012 i el 2015. 
Prop de 60 companys van 

confirmar la seva assistència i, 
en un context molt més distès 
i informal del que és habitu-
al,  es van poder reunir amb 
els màxims representants del 
Col·legi, circumstància que 
va permetre acostar la institu-
ció i a la vegada fer-se ressò de 
tot allò que ocupa i preocupa 
a les noves generacions de col-
legiats que ja formen part ac-
tiva del nostre col·lectiu.

El sopar va començar a les 

21:00 h i es va allargar fins 
ben entrada la nit, moment 
en què es va poder  disfrutar 
de la terrassa i de la zona chill 
out. 

L’ambient va ser excepcio-
nal, i la vostra companyia, el 
millor. Esperem, en un futur, 
poder repetir l’èxit d’aquesta 
vetllada amb noves edicions.
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 La seu de l’ICAT va acollir, el 
passat 24 d’abril, l’acte instituci-
onal de celebració de la festa col-
legial en honor a Sant Raimon 
de Penyafort amb la tradicional  
imposició de togues als nous 
col·legiats i el reconeixement als 
professionals del dret que acu-
mulen 25 anys en l’exercici de la 
professió. L’acte va estar presidit 
pel ministre de Justícia, Rafael 
Catalá, i el conseller de Justícia, 
Germà Gordó.

Un any més, i amb la col-
laboració del Grup d’Advocats 
Joves, es va programar un extens 
calendari d’activitats de caire 
més lúdic, que van precedir els 
actes més institucionals, per 
apropar la festa a  tot el col-
lectiu des d’una vessant més dis-
tesa i participativa. 

El divendres dia 17 d’abril la 
coral Concordie va oferir un 
recital a l’esglèsia Nostra Senyo-
ra del Sagrat Cor. El diumenge 
dia 19 d’abril es va disputar 
el 3r torneig de pàdel, amb la 
inscripció de més de deu pare-
lles. El dilluns dia 20 d’abril es 
va organitzar una conferència 
sobre màrqueting de la mà de 
Francesc Domínguez, que va 
presentar també el seu llibre 
“De despacho competente a 
despacho competitivo: cuén-
tame como conseguirlo”. Per la 
tarda, el mestre Jorge Martínez 
Espejo va oferir una master class 
sobre tall i degustació de pernil 
ibèric. El dimarts dia 21 d’abril 
es va programar una sessió pràc-
tica sobre defensa personal que 
va anar a càrrec de l’advocat, i 
instructor de defensa personal, 
Enric Fucho. El dimecres 22 

d’abril, l’enòleg Francesc Oles-
ti va introduir als assistents al 
tast de vins,  i el dimecres dia 
23 d’abril, diada de Sant Jordi, 
es van repartir roses a les seus 
col·legials. També representants 
de la Mutualidad van oferir una 
xerrada sobre pensions i van 
obsequiar als assistents amb un 
llibre. Al vespre es va celebrar 
el tradicional torneig de futbol 
entre advocats i funcionaris dels 
jutjats que va ser molt disputat i 
en el que es van imposar, final-
ment, els advocats.

El divendres 24 d’abril, dia 
central de la festivitat, van te-
nir lloc durant el matí diferents 
conferències sobre estratègies 
de comunicació i xarxes soci-
als, amb ponents de reconegut 
prestigi.

Per la tarda, a les 17:30 h. es 
va celebrar la missa in memo-
riam en sufragi pels companys 
difunts, oficiada pel mossèn de 
la Parroquia de Sant Pau, Excm. 
Sr. Joan Sedó Perelló.

Seguidament, el degà i mem-
bres de la Junta de Govern van 
rebre al conseller de Justícia, 

Germà Gordó, i al ministre de 
Justícia, Rafael Catalá, que va 
signar al llibre d’honor del Col-
legi.

A les 18:30 h., al saló d’actes 
de la seu col·legial, s’iniciaven 
els actes solemnes de la festivi-
tat. 

La presidència estava forma-
da pel ministre de Justícia, Rafa-
el Catalá, el conseller de Justícia, 
Germà Gordó, l’alcalde de Tar-
ragona, Josep Fèlix Ballesteros, 
el degà de l’ICAT, Manel Albi-
ac, el president en funcions de 

l’Audiència Provincial de Tarra-
gona, Antonio Carril, el presi-
dent del Consell de l’Advocacia 
Catalana, Abel Pié i el fiscal en 
cap de l’Audiència Provincial de 
Tarragona, Xavier Jou. Entre els 
convidats també hi van assistir 
altres autoritats del món del 
dret i la justícia.

Nous col·legiats
El degà del Col·legi va donar la 
benvinguda a tots els assistents. 
Tot seguit el vicedegà, Sr. Julio 
de Parellada, va procedir a la 

FESTA COL·LEGIAL

El ministre i el conseller de Justícia presideixen 
l’acte central de la festa col·legial 
Durant la setmana es va programar una agenda d’activitats que va cloure amb el sopar de gala

SRA. M. DEL CARMEN ALASÀ CASARES
SRA. MARÍA CONCEPCIÓN BALLESTER COLOMER
SR. JOSÉ ÁNGEL SUSÍN DÍAZ
SRA. ARACELI GONZÁLEZ GALINDO
SR. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SR. JUAN FRANCISCO LÓPEZ MASOLIVER
SR. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ VALLÉS
SR. JULIO FRANCISCO DE PARELLADA DURÁN
SR. MANUEL RAMÓN FUENTES
SR. JOSEP SINGLA SANGRÀ

Insígnies d’argent 2015

El ministre de Justícia signa al llibre d’honor del Col·legi.
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lectura de l’ordre del dia, co-
mençant l’acte d’imposició de 
togues als vuit nous col·legiats 
i col·legiades donats d’alta en 
aquest Col·legi des del dia 
24 de maig de 2014 , que van 
fer el corresponent jurament 
acompanyats dels seus padrins 
i padrines. Va pronunciar el dis-
curs en representació dels nous 
lletrats la companya Marina 
Cañadó.

Seguidament, es va procedir a 
la lectura de l’acord de junta se-
gons el qual es concedeix la in-
sígnia d’argent als col·legiats que 
han complert 25 anys d’exercici 
de la professió sense nota desfa-

vorable al seu expedient.
El vicedegà Julio de Parellada 

va ser l’encarregat de parlar en 
nom dels homenatjats. Durant 
el seu discurs va reivindicar la 
necessitat que Tarragona comp-
ti amb un nou palau de justícia, 
que permeti centralitzar els 
diferents organismes que, actu-
alment, estan escampats per di-
versos punts de la ciutat. ‘No és 
bo per a la imatge de la justícia 
que les seus dels organismes que 
la representen estiguin tant dis-
perses’, va comentar el vicedegà.

Insignies
Durant l’acte també es va lliurar 

la insígnia d’argent a la jurisdic-
ció social, en reconeixement al 
tracte dispensat als advocats i a 
la seva meritòria tasca en la de-
fensa dels drets dels justiciables. 
El reconeixement el va recollir 
el magistrat Francisco Javier 
Sánchez Icart, que va reclamar 
la creació d’un nou jutjat social 
a Tarragona, per evitar que es 
vulneri el dret de les persones 
a tenir un judici en els terminis 
adequats.

Finalment es va donar pas als 
discursos dels membres de la 
taula presidencial. 

El conseller de Justícia, Ger-
mà Gordó, va assegurar que 

Tarragona disposarà d’un nou 
Palau de Justícia per al 2017. 
Segons va exposar el conseller, 
el projecte ja està licitat amb un 
pressupost de 54 milions d’eu-
ros i que habilitarà 32.000 me-
tres quadrats pels organismes 
del sistema judicial. Gordó va 
reivindicar la necessitat de re-
conèixer el català com a requisit 
obligatori per treballar a l’admi-
nistració de Justícia a Catalunya 
i va demanar un increment del 
nombre de jutges i de personal.

L’alcalde de Tarragona, Josep 
Fèlix Ballesteros, va destacar la 
bona relació entre l’Ajuntament 
i l’ICAT, que ha permès acords 
com el de l’oficina de suport a 
les persones que tenen proble-
mes jurídics derivats dels prés-
tecs hipotecaris.

El ministre de Justícia, Rafa-
el Catalá, es va comprometre 
a que el nou model de registre 
civil es dissenyi amb el màxim 
consens. Catalá ho va posar 
com a exemple de l’estil del mi-
nisteri que lidera d’introduir re-
formes en l’àmbit judicial ‘amb 
diàleg i consens’ amb els col-
legis d’advocats i els altres esta-
ments professionals del sistema 
judicial, posant com a exemple 
la derogació de les taxes judi-
cials. Així mateix, Catalá es va 
mostrar partidari de revisar la 
planta judicial de l’Estat, perquè 
‘un dibuix del segle XIX no pot 
satisfer les necessitats de la soci-
etat espanyola actual’.

Finalitzat l’acte, amb el par-
lament del ministre, els nous 
jurants es van fer la tradicional 
fotografia de grup.

A les 21:30h, els assistents 

El conseller de 
Justícia va assegurar 
que Tarragona 
disposarà d’un nou 
Palau de Justícia per 
al 2017

El vicedegà, Julio de Parellada, fa el parlament en nom dels homenatjats pels seus 25 anys d’exercici.

El magistrat Francisco Javier Sánchez Icart recull la insígnia d’argent a la jurisdicció social.
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es van desplaçar al restaurant 
L’Encanteri on van poder gau-
dir d’un aperitiu i un sopar de 
gala. El  moment més solidari 
de la nit va tenir lloc justament 
durant el sopar, amb un sorteig 
benèfic en el que es van recaptar 
1800,10€ que s’han destinat a la 
Fundació ICAT de l’Advocacia.

Des de la Junta de Govern 
volem agrair-vos, un any més, 
la vostra participació als actes 
programats, i us convidem a 
que novament el 2016 continu-
em compartint plegats aquesta 
festa. De tot cor, moltes gràcies!

El ministre de Justícia 
es va comprometre 
a que el nou model 
de registre civil 
es dissenyi amb el 
màxim consens

Sra. Cristina Jorba Claros Sra. Mayte Puell García
Sra. Andreea Movileanu Sra. Iulia Emilia Busdugan
Sr. Gerard Castán Cochs Sr. Javier Gutiérrez Martín
Sra. Marina Cañadó Calderón Sra. Estela Martín Urbano 
Sra. María López Lara Sr. Juan José Manzano González
Sra. Núria Martí Puntos   Sr. José Ignacio Bermejo Sánchez
Sra. Salvadora Ricomà Giné Sra. M. del Pilar González Mateo 
Sra. Carolina Ledesma Ndjoli Sr. Alberto Venegas Lupiáñez

Nous col·legiats/des Padrins/es de jurament
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S’amplien els acords 
de col·laboració amb 
institucions per fomentar 
la formació

 L’Il·lustre Col·legi d’Advo-
cats de Tarragona i la Cambra 
de la Propietat Urbana de Tar-

ragona, a la vista dels objectius 
i interessos comuns que unei-
xen a ambdues institucions, 
van signar un conveni el passat 
abril, en matèria de promoció 
i formació continuada per als 
seus respectius col·legiats i as-
sociats.  Van rubricar l’acord el 
degà de l’ICAT, Manel Albiac, 
i el president de la Cambra de 
la Propietat, Agustí Pujol.

Fruit d’aquesta col-
laboració, ambdós col·lectius 
podran participar en les acti-
vitats formatives organitzades 
per aquestes institucions, com 
la Jornada “Subvencions per 
obres de rehabilitació d’edifi-
cis”, que es va realitzar el passat 
dia 14 de maig a la sala d’actes 
de la Cambra de la Propietat 
Urbana.

Agustí Pujol, president de la Cambra de la Propietat, i el degà de 
l’ICAT, Manel Albiac.

El servei de biblioteca 
estrena biblioteca 
digital amb la «Nube de 
lectura»

 El passat mes d’abril el 
Col·legi i l’editorial Tirant lo 
Blanch van signar un acord 
de col·laboració mitjançant el 
qual el Col·legi tindrà accés a 
la plataforma “Nube de lectura” 
de Tirant lo Blanch, una bibli-
oteca virtual de llibres digitals 
i continguts electrònics a prés-
tec.

Aquest acord, permetrà als 
col·legiats de forma gratuïta ac-
cedir a cinquanta monografies 
electròniques d’aquesta edito-
rial i tenir-les en préstec durant 
una setmana.

Pàgina d’accés a la plataforma de préstec des de la intranet col·legial.
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 El dia 30 de juny es va signar, 
a la seu del Col·legi, un acord 
de col·laboració entre l’ICAT i 
el Banco Mediolanum.

Banco Mediolanum és una 
entitat bancària online orien-
tada a treballadors i empreses 
que ofereix una àmplia oferta 
de productes i serveis finan-
cers i patrimonials dirigits al 
col·lectiu de professionals de 
l’advocacia. Aquesta entitat 
funciona a través d’assessors 
professionals individuals per a 
cada client, “Family Bankers”, 
que són els responsables d’acon-
sellar en tots els temes relacio-
nats amb els serveis bancaris en 
funció de la situació i necessi-
tats de cada client. Tot i ser una 
banca que funciona per inter-
net, es poden realitzar gestions 
presencials a través de la xarxa 
d’oficines del Banco Santander 
i BBVA. Van rubricar l’acord el 
degà de l’ICAT, Manel Albiac, 
i el Sr. Óscar Márquez Crespo, 
per part del Banco Mediola-
num. Podreu consultar les con-
dicions del conveni a través de 
la secció “Serveis” de la nova 
web col·legial.

L’ICAT signa un conveni de 
col·laboració amb el Nàstic de 
Tarragona

 El degà de l’ICAT, Manel 
Albiac, i el director general 
del Gimàstic de Tarragona 
SAE, Lluís Fàbregas, van sig-
nar el passat mes de març un 
conveni de col·laboració que 

permetrà als col·legiats obtenir 
descomptes en les quotes del 
campus i les diferents activitats 
i promocions que organitza 
habitualment aquesta entitat 
esportiva.

Lluís Fàbregas, director general del Nàstic, i el degà de l’ICAT, Manel 
Albiac.

Més serveis 
financers a l’abast 
dels col·legiats 
amb Banco 
Mediolanum

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 1 DE ENERO DE 2016
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El nombre d’assistents a les acti-
vitats formatives organitzades pel 
nostre Col·legi va créixer durant 
l’any 2014 en un 83,29% respec-
te a les xifres que es van registrar 
l’any anterior. Un total de 1.404 
col·legiats van participar en algu-
na de les diverses modalitats que 
es van oferir al llarg de 2014, gai-
rebé el doble dels 766 que hi van 
prendre part el 2013. 

 Segons el degà de l’ICAT, Ma-
nel Albiac, la clau per haver assolit 
aquest èxit de participació és “es-
tar molt a sobre de les necessitats 
reals dels nostres col·legiats, cosa 
que ens permet programar els 
cursos i altres activitats formatives 
que realment els interessen per 
millorar les seves competències 
professionals”. Les activitats de 
formació de l’ICAT es programen 
trimestralment en funció de les 
inquietuds que es perceben entre 
els professionals del dret de l’àm-
bit geogràfic de l’ICAT. El degà 
considera que “hem de mantenir 
aquest feedback amb els nostres 
companys per assegurar que les 
nostres decisions van en la línea 
adequada”. 

Una altra dada rellevant és el 
percentatge d’inscrits que final-
ment assisteixen a les activitats, 
que també ha experimentat una 
notable milloria. Si el 2013, no-
més el 61% de les inscripcions 
es traduïen en assistents reals, el 
2014 el percentatge va pujar fins 
el 96%. “Això també ens indica 
que els cursos programats interes-
sen de veritat i que els col·legiats 
no s’inscriuen perquè sí, sinó per-
què tenen un interès real”, argu-
menta el degà.

Per tipus d’activitat, les confe-
rències van ser les que van experi-
mentar una progressió més signifi-
cativa, passant dels 261 assistents 
als 646 (un 147% més). A l’activi-
tat ‘Fem un cafè...’, la pujada va ser 

més relativa: dels 314 assistents 
de 2013 als 360 de 2014 (+15%). 
En el cas de les jornades, la pro-
gressió va ser lleu, de 161 a 185. 
En l’àmbit dels cursos, el 2013 no 
se’n va organitzar cap i els dos que 
es van impulsar el 2014 van tenir 
134 alumnes. Per últim, en el cas 
de les taules rodones l’increment 
també va ser molt important: 79 
assistents, gairebé triplicant els 
30 de l’any anterior. Per mitjana 
d’assistents, els 2 cursos són els 
que la presenten més alta, amb 67 
participants. Les jornades hi van 

al darrere amb 46, seguides de les 
conferències amb 27, les taules ro-
dones amb 26 i els ‘Fem un cafè...’ 
amb 22. 

Menys activitats, més 
assistents
L’anàlisi de les xifres dels progra-
mes de formació de l’ICAT també 
deixa una xifra que pot semblar 
paradoxal: tot i aquest increment 
d’assistents, es van organitzar 4 ac-
tivitats menys que el 2013. Segons 
el degà, “aquesta dada també ens 
és molt útil, perquè ens demostra 
que hem tingut més punteria, i 
que hem de treballar per tenir un 
gran nombre de conferències i 
cursos, però sobretot per encertar 
amb quins són els que de veritat 
interessen”. 

Per àmbits del dret, les activi-
tats organitzades es distribueixen 
de la següent manera: 9 en el civil, 
6 en l’àmbit administratiu, 5 en el 
laboral, 5 més en el penal, 4 en el 
tributari, 3 en el familiar i 2 en el 
constitucional.

L’assistència a les activitats de formació de l’ICAT 
es va incrementar en un 83,29% l’any 2014
Un total de 1404 col·legiats van prendre part en les activitats formatives que es van realitzar 
l’any passat, superant àmpliament els 766 de 2013

Manel Albiac, degà 
del Col·legi: “La clau 
d’aquest increment és 
tenir molt en compte 
les necessitats reals 
dels col·legiats”. 
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 Conferència: “Cotització i liquidació de quotes a la 
Seguretat Social, liquidació directa (Sistema CRETA)” 
(22/01/2015) 

Organitzada per la Secció de Dret del Treball i de la Seguretat Social. La 
sessió va anar a càrrec de la Sra. Silvia Conesa Sanz , Subdirectora Pro-
vincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Gestió Recap-
tatòria i del Sr. Aleix Duran Martí, Cap de Secció de la Subdirecció de 
Gestió Recaptatòria que van explicar en què consistia aquest nou siste-
ma de liquidació directa, quina és la forma en la que s’estructuren les da-
des i la informació, quin és el procediment d’entrada i gestió d’aquestes 
dades, el calendari de pràctiques d’ús  i l’estratègia que seguirà la TGSS 
per implantar aquesta nova eina.

 FEM un cafè... sobre “les estratègies processals en el 
procediment civil” (23/01/2015)

Tertúlia organitzada per la Secció de Dret Civil. El ponent, l’advocat Sr. 
José Luis Muntadas Martra, va tractar sobre les possibles eventualitats 
processals, les “due diligence” processals i altres casuístiques en relació 
a l’estratègia processal com la forma d’actuar en assumptes judicials fa-
vorables als propis interessos o si es pot interposar recurs en situacions 
en els que la sentència de 1a instància acull una pretensió subsidiària o 
alternativa.

 Conferència: “Les intervencions telefòniques en el 
procés penal” (31/01/2015) 

Sessió organitzada pel Grup d’Advocats Joves. La ponent, Dra. Roser 
Casanova Martí,  professora de dret processal a la Universitat Rovira 
i Virgili, va tractar sobre el marc normatiu i sobre els interrogants que 
planteja aquesta regulació així com també sobre la nul·litat de les inter-
vencions telefòniques, per acabar repassant jurisprudència de referència 
en la matèria. 

 Curs de medicina forense (4 al 25 de febrer de 2015)
Organitzat per la Comissió de Formació. 

 FEM un cafè... sobre “el recurs d’apel·lació civil” 
(06/02/2015)

Tertúlia organitzada per la Secció de Dret Civil. El magistrat jutge de 
la Secció 3a de l’Audiència Provincial de Tarragona, l’Il·lm. Sr. Manuel 
Galán Sánchez, va realitzar una  introducció sobre la recent jurisprudèn-
cia en aquest àmbit per, posteriorment, respondre les preguntes que els 
assistents havien plantejat amb anterioritat a la celebració de la sessió. 
Algunes de les preguntes giraven a l’entorn de qui havia de requerir al 
Col·legi de Procuradors per a què designi procurador d’ofici; de si és es-
menable la no aportació del pagament de la taxa en el que no existeix 
previsió expressa de la seva subsanabilitat; o de si es pot entrar d’ofici a 
controlar pressupostos processals quan qui ha patit el greuge no ho va 
denunciar en el seu moment  i a més no s’ha sol·licitat nul·litat.

 Conferència: Un advocat davant el Tribunal Ordre Públic 
franquista: Josep Maria Gasch (12/02/2015)

Organitzada per la Secció de Dret Constitucional. La conferència va 
comptar com a ponents amb els advocats retirats, Sr. Josep Maria Gasch 
i Jordi Pujol, que van explicar les seves experiències professionals davant 
del Tribunal d’Ordre Públic franquista comentant casos reals relacionats 
amb detencions per pertinença a moviments obrers o contra el règim.

 Jornada sobre societats mercantils: “La nova llei de millora 
del govern corporatiu: el règim de les societats de capital 
després de la Llei 32/2014 de 3 de desembre” (13/02/2015)

Organitzada per la  Comissió de Formació. Informació ampliada a la 
pàgina 21.

Calendari de formació
(gener-juny 2015)
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 Conferència: “Derivació de responsabilitat als 
administradors socials i successió d’empreses en l’àmbit de 
la seguretat social” (19/02/2015)

Organitzada per la Secció de Dret del Treball i de la Seguretat Social. 
Ponents: Sra. Teresa Castellá Molina, cap dels serveis jurídics de l’Admi-
nistració de la Seguretat Social a Tarragona i  el Sr. José Antonio Ferran-
do Morellón, cap de la Inspecció de Treball a Tarragona.

 FEM un cafè sobre la interpretació del full historicopenal 
(27/02/2015)

Organitzat per la Secció de Dret Penal. El magistrat del Jutjat Penal 
núm. 3 de Tarragona, l’Il·lm. Sr. Carlos Cerrada Loranca, va tractar 
sobre els requisits per poder sol·licitar la cancel·lació dels antecedents 
penals i quina és la influència d’aquests antecedents per a la revisió de 
les condemnes. Posteriorment, a través d’exemples, el Sr. Cerrada va anar 
llegint diferents fulls d’antecedents aclarint els dubtes que van anar sor-
gint entre els assistents.

 Sessió informativa: “Protocols d’actuació de designes 
d’ofici i SOJ” (04/03/2015)

Organitzada per la Comissió de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut. 
Dirigida als advocats que presten el servei del TOAD. Els ponents, Ja-
vier Gutiérrez Martín i Estela Martín Urbano, presidents de la Comissió 
del Torn d’Ofici de l’ICAT,  van explicar les principals modificacions 
que s’han produït en els protocols a seguir durant les assistències als 
detinguts. Van informar sobre els criteris a l’hora de prestar el Servei 
d’Orientació Jurídica gratuït (SOJ) i van resoldre els dubtes que alguns 
dels assistents els van plantejar, per exemple en relació a la protecció dels 
drets del detingut una vegada està en mans de la policia o sobre la relació 
entre advocats, procuradors i Administració de Justícia en casos d’ofici.

 FEM un cafè...sobre “La responsabilitat penal subsidiària 
en casos d’impagament de multa” (13/03/2015)

Organitzada per la Secció de Dret Penal. La sessió va comptar com a po-
nent amb el magistrat jutge del Jutjat Penal núm. 2 de Tarragona, l’Il·lm. 
Sr. Ignacio Echeverría Albácar, que va enumerar els criteris i els proble-
mes que genera l’aplicació de l’art. 53, com són les declaracions d’insol-
vències, la suspensió de les penes o el principi de mereixement de la pena.

 Conferència: “Obligacions dels despatxos d’advocats al 
respecte de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del 
blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme” 
(27/03/2015)

Organitzada per la Secció de Dret Constitucional. El Sr. Juan Carlos 
Galindo, expert en prevenció de blanqueig de capitals i auditor en pro-
tecció de dades, va introduir als assistents dins el marc normatiu vigent 
tot exposant com els informes internacionals afirmen que a l’Estat es-
panyol, tot i que disposa de les lleis per a lluitar contra el blanqueig de 
capitals, li manca rigurositat a l’hora d’aplicar-les. El Sr. Galindo va apor-
tar tota una sèrie de pautes i obligacions a seguir per part dels despatxos 
d’advocats, com l’elaboració del full d’encàrrec i la fitxa d’admissió de cli-
ent, tenir coneixement de l’activitat professional del client inclòs el fet de 
saber l’origen dels diners, la importància de conservar la documentació 
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dels clients durant 10 anys de forma digitalitzada o mantenir un fitxer 
d’acord a la Llei de protecció de dades. 

 Segona edició del Curs de Dret Concursal (abril-juny 
2015)

Organitzada per la Comissió de Formació (Secció de Dret Mercantil).  
Aquesta és ja la segona edició programada d’aquest curs que va constar 
de deu sessions i que habilita per formar part de la llista d’administradors 
concursals. 

 Seminari: “La reforma de la Llei de l’IRPF (Llei 26/2014, de 
27 de novembre)” (15/04/2015)

Organitzat per la Secció de Dret Financer i Tributari. A càrrec del Sr. 
Roberto Luengo, cap d’equip regional d’inspecció.

 Conferència + presentació de llibre: “Les claus del 
màrqueting dels despatxos professionals” (20/04/2015)

Organitzada per la Comissió de Formació. A càrrec del Sr. Francesc Do-
mínguez, consultor en màrqueting per a despatxos professionals, que 
també va presentar el seu llibre “De despacho competente a despacho 
competitivo: cuéntame como conseguirlo”.

 FEM un café...sobre “La Llei de jurisdicció voluntària” 
(22/04/2015)

Organitzada per la Comissió de Formació. A càrrec de la Sra. Leticia 
Ballester, notària.

 Conferència: “La Mutualidad General de la Abogacía: tu 
previsión social” (23/04/2015)

Organitzada per l’ICAT i la Mutualidad de la Abogacía. A  càrrec del 
Sr. Rafael Navas, director general de la Mutualidad de la Abogacía, i del 
Sr. José F. Galván, responsable territorial de relacions institucionals de 
la Mutualidad. 

 Conferència: “El màrqueting com a eina de 
desenvolupament de negoci” (24/04/2015)

Organitzada per l’ICAT. A càrrec de la Sra. Eugènia Navarro Segura, 
consultora en màrqueting i estratègia per a despatxos d’advocat

 Conferència: “L’advocat i les xarxes socials” (24/04/2015)
Organitzada per l’ICAT. A càrrec de l’Excm. Sr. José Muelas Cerezuela, 
degà del Colegio de Abogados de Cartagena, blogger i especialista en 
dret i noves tecnologies.

 Curs: “Excel per a advocats” (06/05/2015)
Organitzat per la Comissió de Formació amb Tot Formació. Curs de 
sis sessions i amb un format pràctic, per facilitar als assistents els conei-
xements bàsics en aquesta eina que permetin millorar el rendiment i la 
gestió de tasques dels despatxos professionals.

 Conferència: “L’accés a la informació pública en les lleis 
de transparència”(11/05/2015)

Organitzada per la Secció de Dret Administratiu. Ponent: Sra. Anna 
Magnet Planas, cap dels Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona.

FORMACIÓ
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 FEM un cafè...sobre el maltractament de fills als pares 
(15/05/2015)

Organitzada per la Comissió de Formació. A càrrec de l’Iltre. Sr. Pablo 
Borjabad Tena, fiscal de menors a Barcelona.

 Conferència: “Criteris jurisprudencials d’actualitat en 
matèria laboral “(21/05/2015)

Organitzada per la Secció de Dret del Treball i de la Seguretat Social. 
A càrrec de l’Il·ltre. Sr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla, jutge del Jutjat 
Social núm. 1 de Terrassa i de l’Il·lm Sr. Carlos Hugo Preciado Domè-
nech, magistrat jutge de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya.

 Conferència: “Les successions internacionals a la Unió 
Europea” (03/06/2015)

Organitzada per la Comissió de Formació. A càrrec de la Sra. Inmacula-
da Soler Torres, notària de Tarragona.

 Jornades de dret laboral: “El procés laboral: aspectes 
processals, pràctics i jurisprudencials” (19 i 26 de juny de 
2015)

Organitzada per la Comissió de Formació Continuada. Sessions a càrrec 
de l’Il·lm. Sr. Diego Zafra Mata, magistrat del Jutjat Social núm. 1 de 
Tarragona.

 Conferència: “Anàlisi de la recent doctrina del Tribunal 
Suprem i de l’Audiència Nacional sobre el còmput de les 
dilacions indegudes en el procediment d’inspecció dels 
tributs” (22/06/2015)

Sessió organitzada per la Secció de Dret Administratiu. Ponent:  Sr. Jo-
sep Bello Vázquez, advocat especialista en dret tributari de Pricewater-
houseCoopers.

 Conferència: “L’ofensiva de la Inspecció dels tributs a les 
societats professionals d’advocats” (29/06/2015)

Sessió organitzada per la Secció de Dret Administratiu. Ponent:  Sr. Luis 
M. Alonso González, catedràtic de dret financer i tributari a la Univer-
sitat de Barcelona.

Jornada sobre societats mercantils
(13/03/2015)

L’ICAT va programar, el passat dia 13 de març, una jornada sobre 
societats mercantils per tractar sobre la nova llei de millora del go-
vern corporatiu i el règim de les societats de capital després de la Llei 
32/2014 de 3 de desembre.

Les jornades, inaugurades per la diputada de l’ICAT Sra. Estela 
Martín, van ser impartides pels ponents Dr. Daniel Espina Perez, pro-
fessor titular de dret mercantil de la Universitat de Barcelona, l’Il·lm. 
Sr. Manuel Díaz Muyor, magistrat especialista mercantil i professor 
de dret mercantil de la URV (excedent), el Dr. Pablo Girgado Peran-
dones, professor titular de dret mercantil de la URV i el Dr. Eduardo 
Polo Sánchez, catedràtic emèrit de dret mercantil de la Universitat de 
Barcelona.

En la primera ponència el Dr. Espina va tractar sobre “El règim ge-
neral dels òrgans socials: una reforma pensada per a la societat anò-
nima o per a la societat limitada?” en la que va incidir especialment 
sobre l’afectació de la reforma a la transmissió dels actius essencials 
de l’empresa i amb l’extensió a la societat anònima de la possibilitat 
que la junta doni instruccions als actes de gestió dels administradors. 
El Dr. Espina va incidir en com afecta aquesta reforma a les funcions 
dels socis, especialment en allò que afecta a l’equilibri entre majories 
i minories.

La segona ponència, impartida pel Sr. Díaz Muyor, va situar la im-
pugnació d’acords i la responsabilitat dels administradors. El ponent 
va justificar la reforma amb l’objectiu de simplificar la impugnació 
dels acords, limitant els supòsits i regulant els agents legitimats per a 
fer-ho. També va tractar sobre la responsabilitat social dels adminis-
tradors, mirant de determinar a través de la reforma operada, quines 
són les seves responsabilitats.

El Dr. Girgado, en la seva exposició sobre “La reforma de les socie-
tats cotitzades” va posar en context el concepte de govern corporatiu, 
els seus antecedents i les regles amb la nova regulació, parant atenció 
sobre alguns dels fonaments que sustenten aquesta llei, com són la 
transparència o la modernització del consell d’administració.

Va cloure la jornada el catedràtic emèrit, Dr. Eduardo Polo, amb 
una valoració global de la reforma, que es va basar en tres grans eixos: 
l’adopció d’acords i el còmput de les majories, els conflictes d’interes-
sos i l’obligació d’abstenció, i la fragmentació del deure de diligència.



FÒRUM JURÍDIC22 N59/2015

El Col·legi informa 
sobre la propera 
implantació de 
Lexnet

 El Ministeri de Justícia ha 
anunciat que el dia 1 de ge-
ner de 2016 es farà efectiva 
la posada en funcionament 
de l’Administració de justícia 
electrònica. Així ho recull el 
Projecte de llei de reforma 
de la Llei d’enjudiciament ci-
vil, publicat al butlletí de les 
Corts Generals del passat dia 
6 de març.

Per aconseguir aquest ob-
jectiu el govern de l’Estat ha 
destinat 47,6 milions d’euros 
amb la finalitat que els jut-
jats treballin exclusivament 
a través d’una plataforma de 
comunicació electrònica i 
segura que faci més àgil la 
tramitació de notificacions i 
documentació entre els dife-
rents operadors jurídics. 

Aquesta important refor-
ma implicarà que els lletrats 
hauran d’assumir com una 
obligació més el compromís 
de consulta o accés al sistema 
de notificacions pel sistema 
Lexnet, a través del seu carnet 
col·legial activat amb certifi-
cat ACA que acredita com a 
lletrat.

La implantació de Lexnet 
es farà de forma progressiva i 
a Catalunya es preveu que es 
dugui a terme el proper mes 
d’octubre. 

accions previstes per 
l’ICaT:

L’ICAT fa mesos que està 
treballant per garantir a tots 
els lletrats l’accés als mitjans 
necessaris per tal que pu-
guin afrontar amb garanties 
aquests canvis i que bàsica-
ment han consistit amb:
• Activació automàtica del 

certificat digital als carnets 
dels nous col·legiats exer-
cents 

• Renovació progressiva de 
targetes amb xip 1024 per 
targetes amb xip 2048 des 
de novembre 2012 sense 
cost pels col·legiats (despe-
sa assumida pel Col·legi)

• Renovació de lectors antics 
(despesa assumida pel Col-
legi)

• Creació d’un espai a la nova 
web amb informació ac-
tualitzada sobre requisits 
d’accés i funcionament de 
la plataforma

També,  i durant els pro-
pers mesos es realitzaran:
• Campanyes informatives a 

través de tríptics repartits 
entre les diferents seus col-
legials

• Jornades de formació pre-
sencial previstes a partir 
d’octubre a la seu del Col-

legi per part del Consejo 
General de la Abogacía.

Per poder operar amb 
Lexnet:
És necessari disposar de:
• Carnet col·legial activat 

amb firma electrònica 
ACA 

• Conèixer la clau PIN d’ac-
cés a la targeta

• Lector de targetes
• Ordinador amb el Java 

instal·lat

Serveis i tràmits amb 
firma digital aCa:
• Lexnet
• Declaracions de renda
• Liquidació de l’IVA
• Accés portal conciliacions
• Accés portal e-justícia
• Alta d’empreses i clients 

(CIRCE)
• Alta autònoms (RETA)
• Alta/baixa/modificació de 

treballadors a la Seguretat 
Social

• Presentació d’escrits i sol-

licituds en registres elec-
trònics (conciliacions, e-
justicia, etc.)

• Inscripció registre de Medi-
adors

• Obtenció certificats del ca-
dastre

• Accés registre propietat
• Accés registre civil
• Accés registre mercantil
• Pagament multes trànsit
• Accés a la intranet de Re-

dAbogacia passis a pre-
sons, BuroSMS, Buromail, 
aplicacions mòbils al cens 
de lletrats o calculadora de 
taxes, etc..

 
Has de contactar amb el 
Col·legi si:

SERVEIS

La nova web de l’ICAT disposa d’una secció 
sobre certificació electrònica i Lexnet 
completament actualitzada
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1.- Tens un carnet amb el xip 
antic. Les noves tenen el 
codi TS 2048 imprès al 
darrere 

 2.- No tens carnet activat 
amb certificat digital

3.- No recordes el teu PIN i/o 
PUK

4.- Tens la targeta bloquejada

Adreceu els vostres dubtes 
a biblio@icatarragona.com o 
bé per telèfon al 977 212 360 
(àrea biblioteca).

Informació de suport i 
atenció informàtica:

Des de la pàgina web del 
Consejo General de la Abo-
gacía s’ha habilitat un portal 
específic per Lexnet on loca-

litzareu manuals i vídeos de 
funcionament d’aquesta pla-
taforma, així com un lloc amb 
preguntes freqüents. També a 
la web wiki.redabogacia.org 
trobareu tota la informació 
sobre serveis, navegació, ei-
nes, instal·lació de programa-
ri, etc.

Des del Col·legi hem creat 
un espai a la nova web col-
legial amb la  informació ne-
cessària per als tràmits amb 
certificat digital.

Els dubtes i incidències 
que es puguin produir en l’ús 
d’aquesta plataforma es resol-
dran o bé a través del telèfon 
902 411 141 o bé per correu 
electrònic a soporte.tecni-
co@redabogacia.org.Tutorials disponibles a wiki.redabogacia.org.

C I R U R G I A  R E F R A C T I V A  L À S E R

VIU LA VIDA
SENSE ULLERES
NI LENTS DE CONTACTE

Reus. Carrer de Castellvell, 12 - 977 32 80 60 • Tarragona. Carrer de Pere Martell, 41 - 977 25 19 32
TARIFES I PROMOCIÓ VÀLIDES NOMÉS A LES CLÍNIQUES DE CATALUNYA

clinicabaviera.com
Tarifa General: 895€/ull, vàlida per a tractament Làser, excepte Lasik/Lasek Z-100. Aquestes tarifes no inclouen consulta mèdica preoperatòria. Promoció vàlida per als tractaments Làser realitzats des de l’01/07 fins al 31/10/15. 

Sol·licita el teu regal a la clínica fins el 31/01/16. No acumulable a altres ofertes. Imprescindible presentar acreditació a la 1a visita. 

SOL·LICITA ARA LA TEVA 1a CONSULTA PREOPERATÒRIA 825€
PER ULL

NOMÉS FINS AL 31 D’OCTUBRE

PROMOCIÓ EXCLUSIVA
per a col·legiats

i familiars directes de

+ REGAL DE 
“TARGETA DE 

CARBURANTE”
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Els joves de Tarragona, organitzadors del 
X Congrés de Joves Advocats 

 El conseller de Justícia, Ger-
mà Gordó, va presidir el dijous 
dia 28 de maig l’acte inaugural 
del X Congrés de Joves Advo-
cats de Catalunya que va tenir 
lloc a les 19:00 h al Pati Jaume I 
de l’Ajuntament de Tarragona. 
Durant tres dies la nostra seu 
col·legial va acollir a nombro-
sos assistents que van participar 
de les ponències i xerrades tèc-
niques programades amb l’ob-
jectiu d’analitzar l’actual marc 
legal en diversos àmbits de la 
justícia i altres qüestions del dia 
a dia dels advocats.

En la inauguració també hi 
van assistir el degà de l’ICAT, 
Manel Albiac, el president del 
Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya, Abel 
Pié, el president de Joves Advo-
cats de Catalunya, Ferran Bru-
galada,  el president del Grup 
d’Advocats Joves de Tarragona, 
Lluís Escoda i en representació 
de l’Ajuntament de Tarragona, 
el regidor Xavier Tarrés que va 
ser l’encarregat de donar la ben-
vinguda als joves advocats arri-
bats de tot Catalunya i d’altres 
col·legis d’arreu de l’Estat que 
van prendre part en aquestes 
jornades, que han servit també 
per celebrar els 18 anys de la 
fundació del JAC.

El conseller va instar els Jo-
ves Advocats de Catalunya a 

col·laborar amb la Generalitat 
a favor del català a la Justícia. 
“Ens heu d’ajudar perquè el ca-
talà sigui un requisit per exercir 
com a jutge i magistrat”, va afir-
mar Gordó, que també va insis-
tir en la necessitat d’anar junts 
per “continuar pressionant el 
Govern de l’Estat, i qualsevol 
que governi en el futur, per 
aconseguir que la presó perma-
nent revisable desaparegui del 
Codi penal”. El conseller també 
va parlar que “s’estan complint 
els terminis del fòrum judicial”, 
tal i com va prometre durant 

els actes de la festa col·legial, i 
per últim  va animar als parti-
cipants a continuar creant xar-
xes per parlar dels temes que els 
afecten com a gent jove i com a 
advocats.

Per la seva banda, el president 
del GAJ de Tarragona, Lluís 
Escoda, va instar a la conselle-
ria a revisar els requisits d’accés 
al torn d’ofici. “Les reformes 
legislatives dificulten més que 
mai l’accés dels joves advocats al 
mercat laboral”, i opina sobre el 
torn d’ofici que és una platafor-
ma d’aprenentatge molt bona 

per començar en l’exercici de la 
professió. Escoda emplaça a les 
autoritats competents a que no 
dificultin l’accés a aquest servei 
perquè segons diu “els joves no 
som el futur, sinó que som el 
present”.

Finalitzat l’acte es va celebrar 
una visita nocturna per la ciu-
tat.

El congrés pròpiament va co-
mençar el divendres 28 de maig. 
L’obertura de la primera jorna-
da va anar a càrrec de l’Il·lm Sr. 
Joquín Elías Gadea, jutge degà 
de Tarragona, que va parlar 
sobre l’ordre europea de deten-
ció. Seguidament, després de la 
pausa-cafè, va arribar el torn de 
la ponència sobre estrangeria 
i drets humans a Espanya. Per 
la tarda els assistents van poder 
participar d’una taula rodona 
sobre mediació i arbitratge i va 
cloure la diada una sessió sobre 

GRUp D’ADVOCATS JOVES

El degà, Manel Albiac, i el president del Grup d’Advocats joves, Lluís Escoda, durant l’acte d’inauguració del 
congrés.

La trobada va reunir a 
Tarragona prop d’un 
centenar d’advocats 
de Catalunya i 
d’arreu de l’Estat que 
van debatre sobre 
aspectes del seu dia a 
dia professional 

Primera ponència sobre l’ordre europea de detenció.

Lluís Escoda: “Els 
joves no som el futur, 
sinó que som el 
present”
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el concurs de persones físiques.
El dissabte dia 30 de maig, 

a les 9:30h la seu col·legial va 
obrir les portes als assistents 
amb dues xerrades, sobre exe-
cucions hipotecàries i sobre la 
situació laboral de l’advocat 
jove amb especial referència al 
conveni col·lectiu. Després de 
la pausa el congrés va continu-

ar amb una ponència sobre  les 
TIC i LOPD i la intimitat del 
menor a les xarxes socials. A la 

tarda es va programar una taula 
rodona sobre fiscalitat de l’ad-
vocat i, per últim, una sessió in-
formativa sobre l’anàlisi jurídic 
del procés a Catalunya.

Durant el congrés es van pro-
gramar també activitats més lú-
diques, entre les que destacari-
en la visita nocturna a la ciutat 
i el sopar de gala, que va tenir 

lloc al restaurant Mas d’en Ros, 
i que va servir per conmemorar 
els 18 anys de trajectòria de la 
institució dels Joves Advocats 
de Catalunya.

El diumenge dia 31 maig, 
i després de tres dies de molta 
intensitat, va arribar la clausura 
del congrés amb l’aprovació de 
les conclusions.

A l’esquerra, ponència sobre estrangeria i drets humans. A la dreta, representats del GAJ davant l’Ajuntament de Tarragona en l’acte inaugural.

La informació es 
va poder seguir 
en directe des de 
#xcongresjac

SU AYUDA EXPERTA EN EL SECTOR NÁUTICO

Peritajes judiciales
Asesoría / consultoría
Informes técnicos
Mediaciòn
Tasaciones
Arbitrajes...

Director: Adrián Prada
✓Ingeniero Naval colegiado nº 2735
✓Ingeniero Europeo, Euring. nº 26021
✓Chartered Engineer, CEng (UK) nº 526804
✓Miembro de la Asc. de Ing. Navales y Oceánicos de España
✓Miembro de Royal Institution of Naval Architects (UK)
✓Miembro Asociado de SNAME (USA)
✓Profesor colaborador universitario.

Apóyese en nuestra experiencia
Rapidez

Objetividad

Claridad

www.orientasi.com
Tel. 639 210 701

info@orientasi.com
www.peritonavaltarragona.com

www.mediadornaval.com
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 – Com a president de la 
Comissió de Mediació i De-
ontologia Professional com 
valora  el treball dut a terme 
per aquesta Comissió el dar-
rer any?
– Crec que d’altament satis-
factori i professional quant 
l’esforç que han dut a ter-
me els seus membres que 
han actuat com a ponents, 
instructors o secretaris dels 
expedients de deontologia. 
Cal pensar que l’any 2014 es 
van iniciar 152 expedients de 
deontologia i  l’any anterior 
134, això suposa un augment 
del 13% en el volum de feina. 
– És important que un lle-
trat estigui format en l’àm-
bit de la normativa deonto-
lògica?
– Crec que és bàsic per la seva carrera pro-
fessional que un lletrat conegui en què con-
sisteix l’ètica professional, quines han de ser 
les relacions que s’han de mantenir amb els 
clients, entre lletrats i les diferents adminis-
tracions, alhora que ha de conèixer quines 
conductes estan tipficades com infraccions 

deontòlogiques per la normativa. De fet, 
al Màster de l’Advocacia que imparteix la 
URV juntament amb l’ICAT i els col·legis 
de Reus i Tortosa, hi ha un mòdul específic 
de deontologia.
–Quin són els objectius d’aquesta Comis-
sió per a l’any 2015-2016? 

– A nivell de procediment ad-
ministratiu l’objectiu principal 
és que no es caduquin els ex-

pedients de deontologia. La 
Comissió es troba a vegades 
amb problemes en la pràcti-
ca de les notificacions de les 
resolucions o altres dificul-
tats durant la instrucció dels 
expedients disciplinaris que 
produeixen que els terminis 
establerts per la legislació si-
guin insuficients.
Per altra banda, volem se-
guint fomentant la mediació, 
especialment si la queixa es 
produeix entre lletrats.
– Quins són els principals 
assumptes denunciats pels 
queixants?
– Dels 152 expedients oberts, 
8 eren peticions d’aixecament 
del secret professional, 3 eren 
sol·licituds de lletrats per 
a dur a terme un encàrrec 
professional i un era una co-

municació de portar un procediment con-
tra un company. En la majoria de la resta 
d’expedients  els  fets denunciats s’engloben 
dins de la mala praxis professional. Tanma-
teix, potser degut a l’actual context de crisis 
econòmica, es denuncien molts casos rela-
cionats amb els honoraris del lletrats.

Entrevista al president de la Comissió de 
Deontologia de l’ICAT, Javier Gutiérrez

 La Comissió de Llengua Catalana de 
l’ICAT ha endegat un projecte amb l’ob-
jectiu de promoure l’ús del català entre el 
col·lectiu i més concretament amb la seva 
relació amb l’Administració de justícia.

Les línies d’actuació d’aquest projecte 
s’emmarquen principalment en dos eixos: 
donar a conèixer les eines i recursos lingü-
ístics lliures i gratuïts existents actualment  
i endegar una campanya pròpia de l’ICAT 
per millorar el coneixement de la llengua 
i animar els advocats a fer-ne ús amb nor-
malitat i regularitat.

El president de la Comissió i membre de 
la Junta de Govern, Frederic Royuela, ha 
estat l’impulsor d’aquesta iniciativa. “Des 
de la Comissió fa temps que volíem fer 
alguna cosa que fos útil per als companys 
perquè sabem la complexitat que suposa 
haver de treballar en una llengua que no és 
la que s’utilitza habitualment en el nostre 
àmbit laboral”. I afegeix, “amb aquest pro-
jecte volem donar visibilitat a la tasca que 
fem des de l’ICAT més enllà de les cam-
panyes més institucionals dins del marc 
del Consell de l’Advocacia i de la Direcció 

General de Política Lingüística.”
Amb la posada en funcionament de la 

nova web, la Comissió disposa d’un espai 
que els advocats podran visitar i localitzar 
els instruments més útils per a resoldre els 
dubtes que puguin sorgir a l’hora d’escriu-
re: traductors, servei de correccions gra-
tuïtes, portals legislatius en català, accés a 
formularis, etc.

A més a més, a través del correu elec-
trònic i de les xarxes socials, i durant un 
període d’un mes es farà una acció més 
intensiva donant a conèixer els butlletins 
“Saps què?” elaborats pel Servei Lingüís-
tic de l’Àmbit Judicial, que d’una manera 
senzilla i informal, resolen els dubtes més 
freqüents del vocabulari jurídic.

Esperem que trobeu interessant aquest 
projecte i, sobretot, que us resulti útil.

La Comissió de Llengua Catalana impulsa 
el programa «Col·legi amb ela geminada»

COMISSIONS I SECCIONS
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 Nou protocol d’actuació per a les 
“expulsions exprés”
La Secció d’Estrangeria  informa de la 
publicació, el passat mes de maig, d’un 
“Protocolo de actuación en las deno-
minadas expulsiones exprés” elaborat 
per la Subcomisión de Extranjería del 
CGAE que recull una sèrie d’actua-
cions mínimes que l’advocat de torn 
d’ofici d’estrangeria ha de dur a terme 
en el moment en què assisteixi a una 
persona estrangera per a la seva repa-
triació.

Un informe del Servicio Jesuita a 
Migrantes (SJM) ja denunciava en el 
seu informe CIE y expulsiones exprés, 
l’increment d’aquestes expulsions, que 
pot executar la policia durant les 72 
hores que una persona pot estar detin-
guda, es realitza directament des dels 
calabossos de la comissaria sense que 
l’immigrant hagi ingressat en un centre 
d’internament i sense assistència lletra-
da. Aquesta qüestió té afectació només 
per als ciutadans estrangers de fora de la 
Unió Europea, ja que la normativa per 
als comunitaris és més garantista.

Segons assenyala la Subcomisión de 
Extranjería, “la función dels advocats és 
vetllar perquè l’actuació de l’adminis-
tració sigui ajustada a l’ordenament ju-
rídic i que es respectin els drets humans 
de totes les persones”.

El protocol està accessible des de la 
web del Consejo General de la Aboga-
cía Española.

 V Jornades d’Estrangeria 
(15/05/2015)
La Facultat de Ciències Jurídiques de 
la URV va ser l’escenari, el passat dia 
15 de maig,  de la celebració de les V 
Jornades d’Estrangeria “Els jueus sefar-
dites a l’ordenament jurídic espanyol”, 
organitzades amb la col·laboració del 
Col·legi d’Advocats de Tarragona. 

L’acte va ser moderat pel professor 
d’estrangeria i advocat de l’ICAT, Sr. 
Carles Perdiguero, i va comptar com a 
ponents amb el Dr. Santiago Castellà, 
professor de Dret internacional públic, 

i  el Sr. Rubén Viñuales, professor d’es-
trangeria i advocat també a l’ICAT.

Sota el títol “La persecució i el ge-
nocidi dels jueus des del dret interna-
cional”, el Dr. Castellà va mostrar amb 
dades cronològiques  la persecució i el 
genocidi del jueus arrel de la segona 
guerra mundial i com aquells fets van 
influenciar, tot i que no de forma sa-
tisfactòria, el dret internacional. En la 
segona ponència, el Sr. Rubén Viñuales 
va presentar breument els fets histò-
rics de l’expulsió dels jueus sefardites 
de la península, per enllaçar-ho amb el 
“Proyecto de Ley en materia de conce-
sión de la nacionalidad española a los 
sefardíes originarios de España que jus-
tifiquen tal condición y su especial vin-
culación con España, por la que se mo-
difica el artículo 23 del Código Civil y 
por la que se regula el procedimiento 
para la adquisición de la nacionalidad 
española por residencia”.

Precisament, en data 11 de juny 
de 2015, el Congrés dels Diputats va 
aprovar el text definitiu del text legis-
latiu. La norma preveu la concessió 
de la nacionalitat espanyola per carta 
de naturalesa als sefardites originaris 
d’Espanya i estableix els mitjans pro-
batoris per acreditar la seva condició. 
Tampoc s’exigirà situació de residència 
en territori espanyol ni la renúncia a la 
nacionalitat que estigués ostentant el 
sol·licitant. L’aprovació del text pretén 
la reparació històrica de la comunitat 
jueva que, un cop aprovats els Edictes 
del 1492, van ser expulsats de la penín-
sula Ibèrica. 

En relació a les dues ponències es 
va generar un interessant debat entre 
el nombrós grup d’assistents, una part 
dels quals alumnes de l’assignatura de 
dret de nacionalitat i estrangeria que 
s’imparteix a la Universitat Rovira i 
Virgili. La Jornada va comptar amb 
l’exposició fotogràfica “Educar para 
recordar: el Holocausto, paradigma 
del genocidio”, cedida per l’associació 
Embajada Mundial de Activistas por 
la Paz. 

Secció d’Estrangeria

 Els membres de la secció de Dret Animal de l’Il-
lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona estan col-
laborant amb l’Ajuntament de Tarragona en l’elabora-
ció de la nova Ordenança de protecció, tinença i venda 
d’animals que està preparant el consistori. El passat mes 
d’abril van haver-hi diversos contactes per analitzar els 
continguts que ha de tenir aquesta nova normativa 
municipal. Els membres de la secció van analitzar amb 
els representants del consistori la normativa existent a 
Tarragona relativa als animals en la vigent Ordenança 
General de Convivència Ciutadana. Així mateix van 
aportar diferents punts de vista i suggeriments per a la 
millora del text i van debatre sobre altres models d’or-
denances capdavanteres a Espanya i Europa com és la 
de Barcelona. 

D’altra banda, el dissabte 11 d’abril, el Museu d’Art 
Modern de Tarragona va acollir la primera Jornada de 
Polítiques Públiques de Protecció Animal de Tarra-
gona. Estela Martín, diputada de la Junta de l’ICAT 
i membre de la Secció de Dret Animal, va realitzar la 
ponència sobre ordenances municipals de protecció 
animal. Martín va fer un anàlisi de dret comparat entre 
diferents ordenances posant especial èmfasi en la impe-
riosa necessitat de millorar l’actual regulació a la nostra 
ciutat que data de l’any 2005. L’acte va cloure amb una 
taula rodona amb els diferents representants polítics 
que van debatre sobre aquest tema i es van comprome-
tre a aprovar aquest any un nou text per a Tarragona.

Complim un any
Després d’un any de funcionament la secció de Dret 
Animal de l’ICAT no deixa d’incorporar nous mem-
bres interessats i sensibilizats amb la matèria. Actual-
ment formen part 18 advocats i advocades que treba-
llen per aprofundir en aquesta disciplina. En aquest 
primer any de vida la secció ha mantingut reunions 
amb l’objectiu d’esdevenir un òrgan de col·laboració 
amb el nostre Ajuntament. Ha rebut mencions del 
Consell General de l’Advocacia Espanyola, i d’altres 
col·legis d’advocats que volen seguir el mateix camí ja 
iniciat en el seu dia pel Col·legi d’Advocats de Barce-
lona. La secció també té presencia a les xarxes socials 
com facebook i twitter per tal de compartir informació 
relacionada amb el dret animal i ha participat en diver-
ses reunions de la Comissió de Protecció de Dret dels 
Animals de l’ICAB amb l’objectiu d’establir un treball 
en xarxa de les diferents comissions i seccions de dret 
animal.

La secció de Dret Animal 
col·labora amb l’Ajuntament en 
la nova Ordenança de protecció 
animal
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 E-Justícia. cat: el portal per a 
professionals de la justícia
El sistema informàtic e-justicia.cat és l’ins-
trument que homogeneïtza les tasques de 
l’Administració de justícia, alhora que per-
met les connexions telemàtiques amb les 
altres administracions i registres públics, els 
professionals del dret i també amb els ciuta-
dans.

Aquest sistema s’articula en diferents mò-
duls (funcionals i instrumentals) per poder 
adaptar-se a diversos models organitzatius. 
Des de l’àrea del Torn d’Ofici de l’ICAT us 
resumim els mòduls que hi ha operatius ac-
tualment i us indiquem com accedir-hi:

Consulta dels expedients 
de Justícia gratuïta
Mòdul que permet l’accés a 
les consultes d’expedients de 
justícia gratuïta i les dades 

principals relacionades, com les resolucions, 
notificacions, impugnacions i insostenibi-

litats, tant per advocats com per a procura-
dors. 

Atenció: es poden consultar les sol·licituds 
de justícia gratuïta creades a partir de l’abril 
de 2014.

L’accés es realitza a través del portal ejusti-
cia. cat i cal disposar de carnet col·legial amb 
certificat digital ACA.

Un cop el sistema us reconegui heu d’in-
troduir el vostre codi PIN  i al marge dret 
trobareu el botó de “consultes justícia gratu-
ïta”. És necessari introduir el número de de-
signa o telefonema (sense l’any) i el número 
de TARR (format TARR-000000-2015). 
Un cop introduïdes les dades ja es pot rea-
litzar la cerca.

Des d’aquest apartat es podrà visualitzar 
si l’expedient està sent tramitat pel Col·legi, 
tramitat per la CAJG o bé resolt, i també es 
podrà  imprimir còpia de la resolució de jus-
tícia gratuïta , veure les notificacions de l’ex-
pedient o les seves impugnacions, així com 
les insostenibilitats.

Enregistrament de visites
El sistema Arconte és una aplicació web 
integrada dins del sistema ejusticia.cat que 
permet obtenir còpia de les vistes en que s’ha 
tingut participació. El mes de novembre de 
2014 va entrar en funcionament la segona 
fase d’aquest sistema.

Per tal d’accedir és imprescindible que el 
funcionari faciliti per a cada procediment 
dos codis: identificador i localitzador.
Us recordem que és molt important que sol-
liciteu aquestes dues dades ja que són reque-
rides un cop vols accedir al sistema:

Comissió del Torn d’Ofici

COMISSIONS I SECCIONS

 Un cop més els advocats de la Socie-
tat Catalana d’Advocats de Família van 
celebrar la tradicional trobada anual, 
que aquest any va tenir com escenari la 
localitat costera de Sitges. Després de 
gairebé cinc anys de vigència, aplicació 
i interpretació del Llibre II del Codi 
Civil de Catalunya les ponències van 
estar adreçades a perfilar i profunditzar 
aquesta llei  des d’un punt de vista més 
pràctic, amb aportacions de nombrosa 
jurisprudència. 

El tema estrella no podia ser altre 
que la guarda compartida, tan controvertida 
als plets de família quan hi ha fills menors. 
Amb la participació dels advocats que ens 
dediquem al dret de família, es va obrir un 
debat, amb votacions, per l’aprovació d’una 
proposta de conclusions sobre la guarda 
compartida que es presentarà per l’SCAF al 
proper Encuentro con la Abogacía especializa-
da en Derecho de Familia que organitza cada 
any el CGPJ, per tal que es puguin tenir en 

consideració pels nostres tribunals a l´hora 
de resoldre els procediments matrimonials.

En un altre àmbit, com a tema innovador, 
l’ex magistrat de la Secció 12a de l’Audiència 
Provincial de Barcelona, Sr. Joaquim Bayo 
Delgado, ara advocat, va fer un exhaustiu 
anàlisi de la incidència de la Llei de jurisdic-
ció voluntària - que entrarà en vigor pròxi-
mament - en el dret de família a Catalunya. 
Aquesta llei és la que introdueix el divorci 

davant de notari i del secretari judicial, 
modifica el codi civil de l’Estat, la Llei 
d’enjudiciament civil, la Llei del registre 
civil, etc, en matèries que afecten direc-
tament al dret de família a Catalunya: 
controvèrsia en l’exercici de la pàtria 
potestat, sostracció internacional de 
menors, etc.

Les jornades es van tancar amb una 
brillant ponència dedicada a les nove-
tats en la fiscalitat de la compensació 
econòmica per raó del treball, introdu-
ïdes al gener de 2015 amb la nova llei 

d’IRPF, així com la fiscalitat de la divisió de la 
cosa comuna, amb nombrosos casos pràctics 
pels assistents.

En fi, el balanç d’aquesta trobada va ser 
realment positiu. També comentar-vos que 
a la biblioteca del Col·legi podreu trobar el 
document de les ponències presentades.

 Anna Casas. Presidenta de la Secció 
de Família

La Secció de Família a la 5a Trobada de l’SCAF
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 Des de l’u de juny ha entrat en 
funcionament al Vendrell la nova oficina 
judicial, tot un repte per als professionals 
de l’Administració de justícia i per a la 
ciutadania en general.

L’objectiu principal d’aquest nou model 
és el d’agilitzar els tràmits judicials, ja que es 
compacten les diferents funcions en serveis 
comuns. Es posa fi a un model on cada sala 
judicial estava organitzada de manera indivi-
dual. I per tant, el treball entre els diferents 
jutjats quedarà repartit, de manera, que un 
jutjat no tindrà el triple d’expedients que un-
altre. 

La nova estructura compta amb dos tipus 
d’unitats: les unitats processals de suport 
directe que s’encarreguen d’assistir directa-
ment els jutges i els magistrats en l’exercici de 
la funció jurisdiccional, i els serveis comuns 
processals que assumeixen tasques centralit-
zades de gestió i suport en actuacions deri-
vades de l’aplicació de les lleis processals. La 
seva titularitat correspon als secretaris judi-
cials.

Nova distribució i ubicació
Les unitats processals de suport directe 
(UPSD), es divideixen en dos: l’UPSD sec-
ció civil i l’UPSD secció penal. Els serveis co-
muns processals (SCP) també es divideixen 
en dos: l’SCP general on estan ubicats tots 
els agents judicials, i l’SCP d’execucions, on 
es duran a terme aquest tipus d’actuacions. 
Gràficament els jutjats del Vendrell queden 
distribuïts de la següent forma: 

A l’entrada, al costat del deganat, hi troba-
rem el SCPG; davant dels guàrdies de segu-
retat està ubicada l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana i als Professionals (OAC).

A la primera planta està ubicada UPSD 
civil, que es troben divides en tres seccions: 
família, on abans hi havia el jutjat núm. 4, i 
les seccions A i B, on abans hi havia els jutjats 
núm. 5 i 6. Cada UPSD porta procediments 
de tots els jutjats. 

La segona planta correspon a l’UPSD 
penal. S’ha creat una secció específica per 
a judicis de faltes i una secció per a la resta 

de procediments penals: diligències prèvies, 
procediments abreujats, diligències indeter-
minades i judicis ràpids. 

Per últim, al tercer pis s’ubica l’SCP d’exe-
cucions. Així mateix, i malgrat que a la pri-
mera planta estigui ubicada la secció de fa-
mília, serà aquest servei comú processal qui 
durà a terme les execucions de família.

Funcionament
Com qualsevol canvi de model organitzatiu 
caldrà un període d’adaptació per part de 
tots els professionals implicats. Per tal de mi-

nimitzar aquest procés i resoldre alguns dels 
possibles dubtes que es poden plantejar en 
la realització de la tasca professional diària, 
l’Equip d’Implementació de l’Oficina Judici-
al ha respost a les següents qüestions:

— Fins ara, com a lletrat/da, per consultar 
un expedient em dirigia al funcionari que 
ho portava i m’ho podia mirar. Continua-
rà així o hauré de fer la petició per escrit a 
l’UPSD o a l’OAC?

Els professionals poden fer consultes a 
l’OAC, a la UPSD i al SCPE, segons el tipus 

Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia

La nova oficina judicial del Vendrell, la justícia del segle XXI

Imatge de les instal·lacions amb la nova reforma 
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de petició.
L’OAC situada a la planta baixa, atén de 

forma diferenciada els ciutadans i els profes-
sionals sobre qüestions genèriques, com la 
secció concreta responsable de la tramitació 
de cada expedient.

Els funcionaris del SCPE i de la USPD, 
segons torns rotatoris setmanals, faciliten la 
informació corresponent als professionals. 
Cal tenir present que la ubicació actual dels 
funcionaris és diferent: en lloc d’estar ubicats 
per jutjats, a partir del canvi de model orga-
nitzatiu, estan ubicats segons la unitat i la 
secció on estan asignats.

La petició de consulta es pot formular per 
escrit o de forma presencial a l’OAC on es 
facilita un formulari als professionals per sol.
licitar informació, i en el qual cal fer constar 
el jutjat, el número, l’any, la secció del proce-
diment i la consulta concreta.

La consulta personal també es pot fer al 
funcionari responsable de la tramitació de 
l’expedient. A cada planta hi ha un funciona-
ri al taulell per adreçar el públic i els profes-

sionals al funcionari responsable de facilitar 
la informació.
— On m’he d’adreçar per saber quin funcio-

nari/UPSD porta el meu expedient?
L’OAC pot informar sobre la unitat i la sec-
ció concreta encarregada de tramitar cada 
expedient.

A cada unitat i secció, un gestor i un tra-
mitador, designats per torn setmanal, són els 
responsables d’atendre el públic i els profes-
sionals.

— Em puc fotocopiar, com fins ara, els expe-
dients dels procediments al propi jutjat o 
al Col.legi d’Advocats, o he de demanar un 
testimoni a l’UPSD o a l’OAC?

Cada unitat és responsable de lliurar als pro-
fessionals les còpies de les actuacions corres-
ponents.

— On he de presentar els escrits? A l’SCPG 
els de civil? I els de temes penals a la segona 
planta? O tots a l’OAC?

Els professionals han de presentar tots els 

escrits a l’OAC, amb independència de la 
jurisdicció a què fan referència, i es farà mit-
jançant codi de barres. Per evitar cues d’espe-
ra, en cas que es presenti un nombre elevat 
d’escrits o documentació abundant, està pre-
vist un segon punt de presentació davant el 
mateix SCPG.

— La numeració dels procediments incoats és 
la mateixa, o es modifiquen, com és el cas de 
les execucions?

La numeració dels procediments civils i pe-
nals que tramita la UPSD és la mateixa que 
abans del canvi de model d’oficina judicial. 
Al SCPE la numeració dels procediments 
d’execucions s’ha modificat, tot i que en la 
capçalera de les resolucions es fa constar la 
numeració anterior.

Cal tenir present el canvi de la secció de 
tots els procediments. Arran del canvi orga-
nitzatiu, la nova lletra de la secció indica el 
grup de funcionaris responsables de la trami-
tació de cada expedient a cada unitat.

— Per les declaracions d’imputats no detin-
guts que es duien a terme a les sales dels jut-
jats corresponents, ara es faran totes només 
a la segona planta on està ubicada l’UPSD 
penal?

Les declaracions de detinguts s’han de dur 
a terme a les sales polivalents de la UPSD 
d’àmbit penal.

— Els telèfons i faxos dels jutjats estan divi-
dits per UPSD i SCP o estan centralitzats? 
Quin és el número de telèfon i fax?

Els telèfons i fax són els que consten al di-
rectori públic que es pot consultar al web de 
l’Administració de justícia. Per tal de donar 
un millor servei al ciutadà i als professionals 
s’han centralitzat les trucades adreçades a les 
UPSC i al SCPE a l’OAC amb un sistema 
de derivació de trucades per reduir el temps 
d’espera en l’atenció. Amb tot, aquest siste-
ma està en fase de proves i pendent de vali-
dació a l’espera de l’avaluació dels resultats.

També es troba en tràmit una modificació 
de l’aplicatiu que nodreix el directori públic 
de telefons i fax, a fi de diferenciar entre les 
USD els àmbits civil i penal.

— Com a advocat, podré rebre les notificaci-
ons per Lexnet?

Lexnet és una aplicació del Ministeri de Jus-
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tícia orientada a un sistema de comunicaci-
ons segures. Permet l’enviament telemàtic 
dels actes de comunicació processals als col.
lectius professionals, particularment als pro-
curadors, si bé es pot configurar perquè s’hi 
incorporin nous col·lectius.

— On m’he d’adreçar en cas de què tingui una 
queixa, una reclamació o un suggeriment 
per tal de millorar el funcionament de la 
nova oficina judicial?

A més dels canals ordinaris previstos per a 
queixes, reclamacions i suggeriments, com el 
del CGPJ i el jutge degà, es poden adreçar 
a la bústia electrònica oficinajudicial.dj@
gencat.cat.

Al portal web de l’Administració de Justi-
cia del professional i la ciutadania hi ha in-
formació disponible sobre l’oficina judicial i 
l’Administració de justícia en general.

— L’expedient electrònic és la peça fonamental 
de tota la nova organització, ja que perme-
trà el treball successsiu i simultani de tots els 
operadors sense trasllat físic de l’expedient. 
Per quan està prevista la seva entrada en 
vigor als jutjats del Vendrell?

L’e-justícia.cat forma part del conjunt d’ac-
tuacions incloses en els quatre eixos que 
vertebren el procés de modernització de 
l’Administració de justícia a Catalunya. És 
l’instrument que permetrà les connexions 
telemàtiques amb les altres administracions 
i registres públics, amb els professionals del 

dret i també amb la ciutadania. L’e-justícia.
cat possibilitarà l’expedient judicial electrò-
nic.

Aquest sistema de gestió processal, que 
substituirà de forma progessiva l’actual Te-
mis 2, està en procés de desenvolupament i 
d’implementació a tots els partits judicials de 
Catalunya.

No hi ha una data prevista per implemen-
tar el mòdul de tramitació d’e-justícia.cat en 
els jutjats mixtes de Catalunya, perquè no 
s’ha dissenyat el mòdul ni els documents 
corresponents de l’àmbit penal. Actualment, 
els documents que s’han definit són els de 
l’àmbit civil i, d’acord amb això, només s’ha 
implementat als òrgans judicials de Barcelo-
na i a alguns partits judicials amb separació 
de jurisdiccions, com ara l’Hospitalet de 
Llobregat, Badalona…

Registre dels escrits i documentació
En aquest sentit, ja s’ha posat en marxa de 
forma semipresencial el mòdul del Registre 
dels Escrits i Documents (RED) que permet 
l’enviament telemàtic o presencial i posteri-
or enregistrament de tots els escrits que els 
professionals presentin davant de les oficines 
judicials.

Presentació de la nova oficina judicial
El 17 de juny es va presentar la posada en 
funcionament de la nova oficina judicial. Per 
a Cristina López Potoc, jutgessa degana del 
Vendrell “en principio parece que el sistema 

es bueno, y que se notará en los resultados, 
fundamentalmente el sistema común de 
notificaciones porque están concentrados 
los recursos allí. En el de ejecución también 
porque se unifica la materia, y en los declara-
tivos necesitará un poco de impulso porque 
se concentran todos los asuntos de todos los 
juzgados en varios funcionarios que a veces 
no han llevados esos asuntos, con lo cual 
requiere más atención y un poquito más de 
esfuerzo”.

Des del Departament de Justícia assegu-
ren que aquesta nova oficina permetrà posar 
al dia els jutjats del Vendrell. Javier Hernán-
dez, president de l’Audiència de Tarragona, 
ha admès que “són uns jutjats molt comple-
xos per l’estacionalitat que hi ha, i perquè 
s’arriben a uns 40.000 procediments penals 
a l’any i 10.000 de civils. Partim d’una in-
fradotació històrica. Això ha suposat que el 
Vendrell fos un punt negre en l’organització 
judicial. No obstant això, el treball desenvo-
lupat pels jutjats i els esforços de reforç han 
donat bon resultat. I l’aposta és convertir el 
partit judicial del Vendrell en gairebé modè-
lic”.

Així doncs i en paraules del secretari gene-
ral del Departament de Justícia de la Gene-
ralitat, Enric Colet “els jutjats del Vendrell 
deixen enrere un model organitzatiu del se-
gle XIX i entren de ple en el segle XXI.”

 Ester Girol
 Frederic Royuela
 Cristina Roset

Visita dels representants de Justícia a l’oficina judicial del Vendrell.
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L’ICAT remodela la seva pàgina web per fer-la més 
atractiva i oferir més serveis als seus usuaris

 El passat mes de juny el Col-
legi va posar en funcionament 
una nova pàgina web amb l’ob-
jectiu de fer-la més accessible, 
facilitar la navegació als seus 
usuaris i ampliar els serveis que 
ofereix. El nou web ha permès 
també modernitzar el seu aspec-
te gràfic, adaptant-lo a les ten-
dències actuals en l’àmbit de les 
pàgines web institucionals, amb 
un disseny més atractiu i visual, 
amb més imatges i altres suports 
multimedia que permeten una 
navegació més agradable i in-
tuïtiva, gràcies a la qual és més 
senzill visualitzar els diversos 
continguts que conté el portal. 

Pel que fa a les prestacions, 
la nova web de l’ICAT millo-
ra també en els procediments 
de recerca d’informació, amb 
un cercador més avançat, a la 
vegada que es potencia també 
la compatibilitat amb les xar-
xes socials, facilitant la difusió 
mitjançant Facebook, Twitter 
o Linkedin i amb una interfície 
totalment adaptada  a disposi-
tius mòbils i tabletes. 

Pel que fa a la intranet, l’ac-
cés a la zona privada per als col-
legiats de l’ICAT, s’ha concebut 
com una seu virtual on el nostre 
col·lectiu, principals usuaris del 
web, pugui ampliar el nombre 
de tràmits que es poden fer per 
internet. En aquest sentit, el 
portal s’ha dissenyat com un 
punt de partida que permetrà 
anar ampliant progressivament 
les seves possibilitats de gestió 
virtual per tal que la relació dels 
col·legiats amb l’ICAT sigui 

cada vegada més senzilla de ges-
tionar des de la xarxa. 

El degà de l’ICAT, Manel 
Albiac, considera que “hem de 
continuar avançant en el des-

envolupament de les estratègies 
i les eines 2.0 al Col·legi d’Ad-
vocats de Tarragona; aquest re-
disseny de la web és un pas més 
en aquest sentit, però també una 

nova plataforma que ens per-
metrà implementar noves eines 
de tramitació virtual que facin 
més fluida la relació entre el col-
legiat i la institució”. 

 
Recomanacions i àrees 
destacades
Us recomanem que consulteu 
molt especialment el menú 
“Serveis”, on s’han incorporat 
novetats com ara el “Servei lin-
güístic” amb una selecció d’eines 
i recursos d’utilitat per a norma-
litzar i facilitar l’ús del català, o 
be l’apartat “Certificat digital 
ACA”, amb nous serveis i trà-
mits amb certificat, les novetats 
en relació al projecte Lexnet i 
accés als tutorials preparats pel 
CGAE.

A més d’aquestes novetats, re-
cordeu que des d’aquest apartat 
podeu continuar accedint a  la 
normativa professional, a la in-
formació sobre les mútues i la 
pòlissa de responsabilitat civil, 
al registre de societats professio-
nals, convenis subscrits pel Col-
legi i  també podeu consultar els 
tràmits per sol·licitar un atestat.

Noves funcionalitats
El nou web disposa d’eines que 
faciliten la navegació entre les 
diferents seccions ja que des de 
qualsevol pàgina et permet tor-
nar a l’inici, accedir al teu correu 
web, consultar el cercador, con-
nectar amb les teves xarxes soci-
als o canviar la versió catalana o 
castellana o a la inversa. Al peu 
de pàgina podeu consultar el 
twitter de l’ICAT en directe, la 

El nou web, que ja està operatiu, incorpora un 
disseny gràfic més actual, que el fa més intuïtiu 
i facilita la navegació  

La intranet dels col·legiats amplia les opcions 
de tràmits virtuals i preveu incorporar en breu 
nous serveis 

Aquest redisseny de la web permetrà implementar noves eines de 
tramitació virtual que facin més fluida la relació entre el col·legiat i la 
institució.
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política de privacitat i l’accés di-
recte a la informació destacada, 
entre altres. 

Amb el canvi de plataforma 
tecnològica s’ha aconseguit mi-
llorar l’accessibilitat de la web 
(tauletes i mòbils) i les pàgines 
disposen d’una versió adaptada 
de forma que es pot imprimir o 
reenviar la informació mitjan-
çant diferents eines d’integració 
en xarxes socials.

El nou disseny, a més, facili-
ta a l’usuari tenir la informació 
que es vol destacar del Col·legi, 
separant els blocs informatius 
en quatre espais: notícies, accés 
directe als serveis, agenda i for-
mació i bàners publicitaris.

Àrea privada
És la zona d’accés exclusiva per 
als col·legiats a l’ICAT. Integra-
da amb el programa de gestió del 
Col·legi amb la nova plataforma 
s’incorporen noves prestacions, 
com ara un accés directe sense 
necessitat de certificat digital al 
contingut de les bases de dades 
de Tirant lo Blanch i vLex, de 

consulta gratuïta per als advo-
cats de l’ICAT així com també 
la consulta de les guàrdies, per 
número de col·legiat o per tipus 
de guàrdia, en dispositius no 
compatibles amb el lector ACA.

 Respecte l’àrea del torn d’ofi-
ci recordeu que podeu consultar 
les designes i els telefonemes per 
número o bé per any. Es poden 
visualitzar les actuacions justifi-
cades i si hi ha alguna anul·lació. 
El relació als pagaments, es pot 
consultar l’import total per pa-
gament.

Si no disposeu del vostre 
usuari i contrasenya, podeu sol-
licitar-lo per correu electrònic a 
l’adreça tit@icatarragona.com 
o bé trucar al 977 212 360.

A més a més, properament 
i dins també de l’àrea privada, 
els col·legiats podran accedir a 
la biblioteca virtual “Nube de 
lectura” de Tirant lo Blanch, 
una plataforma de préstec de 
llibres electrònics que tindrà el 
mateix funcionament que una 
biblioteca presencial: es selecci-
ona el llibre que interessa d’una 

llista de cinquanta monografies 
i s’agafa en préstec. El termini és 
de 7 dies. Actualment es poden 
consultar les trenta primeres 
pàgines dels llibres seleccionats, 
però en breu estarà operatiu el 
mòdul de préstec online.

Calendari de formació i 
agenda
El bloc de formació també s’ha 
remodelat facilitant als col-
legiats la inscripció online als 
cursos i la seva difusió a través 
de les diferents aplicacions web 
que connecten els esdeveni-
ments amb les xarxes socials i 
correu electrònic. Ofereix tam-
bé un enllaç al “Màster d’Accés 
a l’Advocacia”.

L’agenda col·legial, amb l’ob-
jectiu de fer més visibles els 
actes, incorpora un sistema de 
colors que distingeix el tipus 
d’entrada segons l’activitat (for-
mativa, reunions col·legials, 
actes lúdics, etc.) . El cercador 
específic dins d’aquesta àrea 
permet la cerca per dia i tipus 
d’event.

Col·legi i Ciutadania
Dins de la secció «Col·legi» 
trobareu informació corporati-
va, normativa i els tràmits per a 
col·legiar-se, així com un apartat 
amb notícies d’interès col·legial.  
El menú «Ciutadania» englo-
ba tots els serveis que el Col-
legi presta als ciutadans com el 
Servei d’Orientació Jurídica, 
tràmits per sol·licitar la justícia 
gratuïta, informació sobre el 
Servei d’Orientació a la Medi-
ació, lloguer del saló d’actes o 
accés al directori d’organismes 
judicials de la ciutat.

Torn d’Ofici i Guia judicial
Dues de les seccions més consul-
tades. L’àrea del torn ofici infor-
ma dels mòduls de pagament, 
jutjats de guàrdia, dels models 
i sol·licituds més utilitzats pels 
companys que presten aquest 
servei  i, a través de l’àrea priva-
da, permet l’accés a les guàrdies.

Mitjançant la «Guia judici-
al», els usuaris de la web poden 
cercar per nom i cognom els col-
legiats de l’ICAT.

Biblioteca
La pestanya del servei de biblio-
teca enllaça amb un portal web 
totalment renovat des d’on po-
dreu consultar el catàleg a més 
de legislació i jurisprudència 
d’interès, una selecció de dos-
siers per matèries i butlletins 
de difusió selectiva, accés a la 
filmoteca de l’ICAT, biblioteca 
digital, novetats bibliogràfiques 
i altres recursos d’informació i 
serveis.

Imatge de l’àrea privada de l’ICAT.

Accés a les bases de dades d’accés restringit per als col·legiats.
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Diada de la Justícia Gratuïta

  El dia 12 de juliol es va ce-
lebrar, a tot l’Estat, el Dia de 
la Justícia Gratuïta, una diada 
dedicada a donar a conèixer el 
funcionament d’aquest servei i 
també a reivindicar la figura de 
l’advocat d’ofici.

Al coincidir en un festiu, 
la celebració es va traslladar 
al divendres dia 10 de juliol. 
L’ICAT  va participar d’aques-
ta campanya divulgativa instal-

lant a la seu col·legial un punt 
d’informació que va estar atès 
durant tot el matí per mem-
bres de la Junta de Govern i 
del GAJ. Els ciutadans van 
poder obtenir a peu de carrer 
informació sobre els requisits 
d’accés a aquest servei, a la ve-
gada que des del Col·legi es va 
voler donar visibilitat a la tasca 
de milers d’advocats que, amb 
aquesta celebració, reben un 

merescut reconeixement a la 
seva dedicació i professionalitat 

en benefici de les persones que 
tenen reconegut aquest dret.

Execucions hipotecàries i modificació de pensions 
d’aliments als fills de parelles divorciades, els àmbits 
de justícia gratuïta que més creixen a l’ICAT

 Els efectes de la crisi eco-
nòmica marquen en els últims 
anys l’increment de demanda 
en les diverses categories de 
justícia gratuïta dins el Col-
legi d’Advocats de Tarragona, 
l’ICAT. Entre 2012 i 2014, les 
peticions per comptar amb els 
serveis d’un advocat d’ofici per 
afrontar una execució hipote-
cària va passar de 270 a 395, 
el que suposa un increment 
d’un 46,29%.  En el cas de les 
peticions de modificació de la 
quantia de la manutenció que 
els pares divorciats passen als 
seus fills, s’ha passat de 266 a 
347, un 31,15%. En aquest cas, 
el canvis bruscos en les condi-
cions laborals dels pares propis 
dels últims anys, ja sigui pas-
sant a una situació d’atur o a 
una de menys ingressos, ha dis-
parat el nombre de peticions 
de suport jurídic per revisar 
les quantitats fixades a la sen-
tència de divorci, basades en la 

situació laboral antiga. 
La resta de categories s’han 

mantingut bastant estables 
en els darrers dos anys. En el 
cas de la violència de gènere, 
fins i tot han baixat un 6,6%, 
passant de les 930 el 2012 a 
les 868 el 2014. El total de 
peticions d’assistència judicial 

gratuïta en aquests dos darrers 
anys ha crescut un impercepti-
ble 1,16%, passant dels 15.872 
casos de 2012 als 16.019 de 
2014. 

Pel que fa al nombre d’advo-
cats que presten els seus serveis 
al torn d’ofici, ha crescut un 
13,5%, passant de 393 a 446. 

La situació al conjunt de
Catalunya
A nivell de Catalunya, la de-
manda del Torn d’Ofici Civil 
s’ha incrementat en un 131% 
entre 2008 i 2014, gràcies so-
bretot a l’esmentat factor crisi 
i, molt en particular, a les exe-
cucions hipotecàries. 

Entre el 2012 i el 2014, la demanda d’un advocat d’ofici creix en un 46% en el primer cas i en un 
31% en el segon  

L’EvOLuCIó DEL TORN D’OFICI a L’ICaT ENTRE 2012 I 2014

Concepte 2012 2013 2014

Demanda del servei d’assistència jurídica gratuïta 15.872 15.835 16.019

Demanda d’advocats per a execucions hipotecàries 270 371 395

Demanda d’advocats de violència de gènere  930 836 868

Demanda d’advocats per a modificació de mesures 266 295 347

Nombre d’advocats que fan el servei d’AJG 393 431 446
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 L’Il·lustre Col·legi d’Advo-
cats de Tarragona va rebre la 
visita, el passat divendres dia 
17 de juliol, d’una represen-
tació de l’ordre jurisdiccional 
social formada pels magistrats 
Sra. Verónica Ollé Sesé, Sr. 
Francisco Javier Sánchez Icart i 
Sr. Diego Zafra Mata, així com 
també les secretàries i funcio-
nàries d’aquests jutjats. El degà 
els va donar la benvinguda  i va 
agrair, en nom propi i en el de 
la Junta de Govern, l’oportuni-
tat de poder rebre la seva visita 
a la nostra seu col·legial.

Per la seva part, el Sr. Sánchez 
Icart va donar les gràcies a 
l’ICAT tant pel reconeixement 
atorgat a la jurisdicció social 
amb l’entrega de la medalla de 
plata, que va recollir  en nom 
de tots els seus companys el dia 
24 d’abril en motiu de la festa 
patronal, com per la visita ins-
titucional, afegint que gestos 

com aquests són sempre d’agra-
ir ja que és una forma de reco-
neixement a la tasca que desen-
volupen totes les persones que 
treballen als jutjats del social. 

En acabar l’acte els tres ma-
gistrats van signar al llibre 
d’honor del Col·legi.

Representants de la jurisdicció social visiten la 
seu del Col·legi

La Junta de Govern amb els 
magistrats i funcionaris dels 
jutjats socials

L’ICAT rep el reconeixement del 
Col·legi i l’Associació d’Agents 
de la Propietat Immobiliària

 El Col·legi Oficial d’Agents de 
la Propietat Immobiliària i l’As-
sociació Professional d’Agents 
Immobiliaris de la Província de 
Tarragona han atorgat un re-
coneixement especial al nostre 
Col·legi en matèria formativa. 
La col·laboració amb aquestes 
institucions es va subscriure mit-
jançant un conveni de reciproci-
tat de serveis que es va signar el 
passat octubre i que van rubricar 
el degà de l’ICAT, Manel Albiac, 

i el president del COAPI, José 
Antonio Mas. Des d’aleshores 
han estat diverses les jornades 
formatives que s’han organitzat 
conjuntament i celebrat a la nos-
tra seu, en les que han participat 
nombrosos col·legiats i professio-
nals. Per part del nostre Col·legi, 
agraïm de tot cor aquest reconei-
xement i esperem continuar tre-
ballant per garantir una formació 
de qualitat i a l’abast dels nostres 
associats. Imatge del detall atorgat pel COAPI a l’ICAT

L’ICAT va entregar la medalla de plata a aquesta jurisdicció en el marc de la festa col·legial
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 El Govern ha tret a concurs 
la redacció del projecte per a la 
construcció del Fòrum Judicial 
de Tarragona, segons que re-
cull un anunci publicat el dia 
12 de maig al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya 
(DOGC).

La licitació del nou projecte 
de la ciutat de la Justícia a Tar-
ragona va ser anunciat, el passat 
dia 24 d’abril, durant els actes 
de la festa col·legial pel conse-
ller de Justícia, Germà Gordó, 
que va certificar que abans del 
mes d’agost “el Govern tirarà 
endavant la licitació del nou 
projecte de la Ciutat de la Jus-
tícia de Tarragona”. Alhora, va 
avançar que es preveu que l’any 
vinent ja es pugui licitar la seva 

construcció perquè al 2017 la 
Ciutat de la Justícia de Tarra-
gona sigui una realitat.

La licitació inclou la redacció 
del projecte bàsic i executiu, 
així com la posterior direcció 
d’obra del projecte, ubicat al 
carrer Arquebisbe Pont i Gol, 
10, de la ciutat.  L’equipament 
es compondrà de tres edificis 
comunicats i resoldrà l’actual 
situació de dispersió de seus ju-
dicials a Tarragona, alhora que 
possibilitarà la implantació del 
model organitzatiu de l’oficina 
judicial. El Fòrum acollirà els 
òrgans judicials existents i dis-
posarà d’espai per a necessitats 
futures. 

L’edifici, i segons paraules 
del conseller “es farà d’una ma-

nera una mica més austera del 
projectat inicialment” tot i que 
tindrà 32.102 metres quadrats, 
el doble de la superfície actu-
al dels vuit edificis judicials, 

amb cinc plantes i soterrani. 
Es mantindrà, a més, una zona 
de reserva d’entre 2.500 i 3.000 
metres quadrats per a futures 
ampliacions.

El Govern treu a concurs el projecte del Fòrum 
Judicial de Tarragona

XI Congreso de la Abogacía a 
Vitòria: el futur de l’advocacia

 El degà del Col·legi, Manel 
Albiac, juntament amb les di-
putades de la Junta de Govern 
Rocío de Mantaras, Susana 
Morales i la vocal del Vendrell 
Ester Girol, van assistir al XI 
Congreso Nacional de la Abo-
gacía, que va tenir lloc del 6 al 
8 de maig a Vitoria-Gasteiz. 

L’acte, que va reunir a més de 
1.000 advocats d’arreu de l’Es-
tat i en la qual van participar 
més de 70 ponents de recone-
gut prestigi, va ser inaugurat 
pel rei d’Espanya Felip VI i va 
comptar amb la presència del 
president del Consejo General 
de la Abogacía Española, Car-
los Carnicer, el president del 
Govern Basc, Iñigo Urkullu, i 
el ministre de Justicia, Rafael 
Catalá, entre altres autoritats.

Durant aquests dies es van de-
batre, en diferents ponències 
i taules rodones, temàtiques 
centrades en el dret i les noves 
tecnologies,  la responsabilitat 
civil de l’advocat, la gestió de 
la confiança i màrqueting dels 
despatxos, la incidència de la 
nova legislació en l’exercici 
professional o el nou model 
d’advocacia “low cost”, entre 
altres.
La ponència central va anar 
a càrrec d’Antonio Garrigues 
Walker, president d’honor de 
Garrigues, que va analitzar la 
importància del paper de l’”ad-
vocat 3.0” com a especialista 
en la resolució dels nous con-
flictes que emergeixen amb els 
canvis tecnològics. 

El congrés va ser clausurat 

per Carlos Carnicer, president 
del CGAE, amb la lectura de 
la Declaración de Vitoria, que 

defensa una advocacia adapta-
da als nous temps i a les noves 
tecnologies.

Imatge del solar on hi ha prevista la construcció del Fòrum Judicial.

El degà i membres de la Junta de Govern al Congreso de la Abogacía.

DIARI DE TARRAGONA
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La Sala de Govern del TSJC 
es reuneix per primer cop a 
Tarragona

 El passat dia 24 de març la 
Sala de Govern del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya 
es va reunir, per primer cop, a 
Tarragona per estudiar la situa-
ció actual dels òrgans judicials 
de la demarcació. 

L’informe presentat per la 
Sala de Govern corresponent a 
l’any 2014 analitza la càrrega de 
treball dels darrers cinc anys per 
tipus de jurisdicció  i partit judi-
cial i es relacionen els plans de 

reforç implantats durant aquest 
període, que s’han traduït en una 
millora en el temps de resposta 
dels òrgans judicials. També es 
detallen els principals problemes 
detectats i s’exposen algunes de 
les mesures adoptades per a sol-
ventar aquestes mancances.

La reunió va estar presidida 
pel president del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, 
Miguel Ángel Gimeno, i van 
assistir, entre altres personalitats, 

el president de l’Audiència de 
Tarragona, Javier Hernández, 
i el degà de l’ICAT, Manel Al-

biac. A la pàgina web del Col-
legi podreu consultar l’informe 
complet.

L’ICAT present a les X Jornades 
CRAJ a Pontevedra

 Els dies 2 i 3 de juliol els 
membres de la Junta de Govern 
i presidents de la Comissió de 
Relacions amb l’Administració 
i la Justícia de l’ICAT, Ester Gi-
rol i Frederic Royuela, van assis-
tir a la X edició de les Jornades 
Nacionals de les Comissions de 

Relacions amb l’Administració 
de Justícia que van tenir lloc a 
Pontevedra. Durant dos dies 
més de 100 persones, represen-
tants dels col·legis d’advocats 
d’arreu de l’Estat, van analitzar 
les relacions entre els diferents 
operadors jurídics per arribar a 

unes conclusions que serveixin 
de marc d’actuació per a l’exer-
cici diari de l’advocat.

Tots els ponents van coinci-
dir a reivindicar el paper dels 
advocats com una figura indis-
pensable de l’Administració de 
justícia especialment pel que fa 
a la tramitació i elaboració de 
les lleis. A la plana web podreu 
consultar les conclusions de les 
jornades.

Representants del món de la Justícia a la reunió de la Sala de Govern 
del TSJC a Tarragona

El rei Felip VI rep als màxims 
representants de l’advocacia 
institucional

 El dia 20 de gener de 2015 
el rei Felip VI va rebre en audi-
ència al Pleno del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española 
al Palau de La Zarzuela. La de-
legació va estar encapçalada pel 
president del Consejo General 
de la Abogacía Española, Car-
los Carnicer. 

El Col·legi de Tarragona va 
estar-hi representat de la mà 
del nostre degà, Manel Albi-
ac, que va participar de l’acte 

juntament amb els degans dels 
col·legis de l’Estat, els 12 conse-
llers electes, els presidents dels 
Consells Autonòmics d’Advo-
cats, el president de la Mutuali-
dad General de la Abogacía i el 
president de la Confederación 
Española de Abogados Jóvenes.

Durant l’audiència, S. M. el 
Rei va mantenir una conver-
sa informal amb els assistents 
i va mostrar el seu interès pels 
temes que afecten a la Justícia 

en general i a l’advocacia en 
particular. Felip VI va voler 
transmetre, en un ambient més 
proper, un missatge de recolza-

ment i reconeixement a tots els 
advocats per la seva tasca soci-
al en defensa dels interessos i 
drets dels ciutadans. 

© CASA DE S.M. El REy

El degà, Manel Albiac, amb el rei Felip VI
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Gràcies a l’acord entre el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalun-
ya i vLex tots el col·legiats de Tarragona poden gaudir d’una subs-
cripció gratuïta a un producte específic vLex, amb una amplia selec-
ció de jurisprudència, legislació, formularis i doctrina.

A més a més, els col·legiats que així ho vulguin podran accedir al pro-
ducte complert d’vLex amb un important descompte, enviant un co-
rreu a soporte@vlex.com
 
Aprofita aquesta oportunitat!

Per més informació: http://promos.vlex.com/cicac-bbdd/

Informació jurídica intel·ligent

Moltes empreses consideren que la despesa més elevada referent a Impressió prové del cost dels 
equips però obliden les despeses habituals que superen amb escreix les del propi equip.

Nosaltres estem certi�cats pels 4 millors fabricants del mercat:
Kyocera, HP, Brother i OKI per oferir el millor servei.

“Amb el nostre programa de Cost per Pàgina, 
estalviarà �ns a un 50% en consumibles i manteniment”

Tansols pagues pel que imprimeixes i a un preu molt especial. Oblida les preocupacions i despeses
derivades del manteniment i / o reparació d’impressores i fotocopiadores. La nostra formula inclou
totes les despeses adicionals de mantenient, servei tècnic, peces i consumibles (excepte el paper) i
entrega al seu domicili sense cap cost. Consulti’ns, li farem un estudi d’impressió totalment gratuït.
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Gràcies a l’acord entre el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalun-
ya i vLex tots el col·legiats de Tarragona poden gaudir d’una subs-
cripció gratuïta a un producte específic vLex, amb una amplia selec-
ció de jurisprudència, legislació, formularis i doctrina.

A més a més, els col·legiats que així ho vulguin podran accedir al pro-
ducte complert d’vLex amb un important descompte, enviant un co-
rreu a soporte@vlex.com
 
Aprofita aquesta oportunitat!

Per més informació: http://promos.vlex.com/cicac-bbdd/

Informació jurídica intel·ligent




