
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/1534/2016, de 15 de juny, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de
la Generalitat de Catalunya els articles 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 27 del Reglament de la Comissió d’Honoraris
Professionals del Col·legi d'Advocats de Tarragona.

 

Atès l'expedient d'adequació a la legalitat del Reglament de la Comissió d'Honoraris Professionals del Col·legi
d'Advocats de Tarragona a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals, incoat arran de la sol·licitud de 2 de març de 2016, del qual resulta que en data 9 de juny de
2016 es va presentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre el procediment
d'elaboració i aprovació del Reglament, aprovat en la Junta de Govern del Col·legi de data 22 de gener de
2016;

Atesos l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l'Estatut d'autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior, i els estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la
Resolució JUS/1359/2010, de 15 d'abril (DOGC núm. 5620, de 3.5.2010);

Atès que, d'acord amb l'article 42.1 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i
dels col·legis professionals, els col·legis professionals tenen capacitat normativa respecte de les funcions
públiques que els atribueix la llei, independentment de llur àmbit de regulació estatutària, i que de tots els
preceptes del Reglament presentat, únicament els articles 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 27 han estat dictats en
exercici de la capacitat normativa dels col·legis professionals en relació amb les funcions públiques que tenen
legalment atribuïdes aquestes corporacions;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s'han aportat els documents
essencials i que s'han complert tots els tràmits establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques,

Resolc:

−1 Declarar l'adequació a la legalitat dels articles 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 27 del Reglament de la Comissió
d'Honoraris Professionals del Col·legi d'Advocats de Tarragona a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de
professions titulades i dels col·legis professionals, i disposar la seva inscripció al Registre de col·legis
professionals de la Generalitat de Catalunya.

−2 Disposar que el text dels articles 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 27 del Reglament de la Comissió d'Honoraris
Professionals del Col·legi d'Advocats de Tarragona es publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 15 de juny de 2016

P. d. (Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)
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Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Annex

Articles 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 27 del Reglament de la Comissió d'Honoraris Professionals del Col·legi
d'Advocats de Tarragona.

Article 20

Elaboració de l'informe i drets econòmics acreditats per la prestació dels serveis

1. Correspon a la Comissió d'Honoraris la prestació del servei d'informes de taxació de costes i jura de comptes
a què es refereixen els articles 246 i 35 de la Llei d'Enjudiciament Civil, i s'emeteren en el termini màxim de sis
mesos a comptar des de la data d'entrada en el Registre del Col·legi de la corresponent petició amb la
documentació completa que exigeix el present Reglament.

2. El termini previst a l'apartat anterior s'interromprà en aquells casos en què se sol·liciti documentació que es
consideri imprescindible per a l'emissió de l'informe o el pagament de drets.

3. Per la prestació d'aquests serveis, el Col·legi tindrà el dret a percebre dels lletrats les quantitats que per a
cada supòsit s'estableixen en aquest Reglament, en concepte de drets d'intervenció.

4. Rebuda la sol·licitud d'informe, la Comissió n'acusarà la recepció a l'òrgan sol·licitant i posarà en
coneixement dels lletrats de les parts, l'import dels drets econòmics, que haurà de satisfer qui resulti obligat
segons disposa el núm. 7 d'aquest article, a qui se li girarà el corresponent rebut.

5. Si la part processal no va assistida de lletrat, respondrà personalment del pagament de la prestació del
servei.

6. En el cas que el lletrat actuï mitjançant designació del torn d'ofici i sota el benefici de justícia gratuïta, no
s'exigirà el pagament dels drets d'intervenció ni a la part ni al lletrat.

7. Estaran obligats a liquidar els drets d'intervenció:

En el supòsit d'emissió d'informes a petició d'un òrgan judicial, el lletrat minutant en el cas de reducció de la
minuta, i el lletrat Impugnant en el cas que la minuta es declari ajustada.

En el cas de pluralitat de lletrats, el dret d'intervenció es generarà per parts iguals entre els quals hagin vist
refusades les seves pretensions, de conformitat amb el paràgraf anterior.

8. No obstant això, quan el jutjat o tribunal fixi finalment l'import dels honoraris en un sentit contrari al que
s'hagi establert en l'informe emès per aquesta corporació, de tal forma que correspongui el pagament dels
drets a la part que en mèrits de l'informe no li ha correspost, la part que hagi pagat els drets podrà posar
aquest fet en coneixement de la Comissió d'Honoraris, amb còpia de la resolució judicial amb expressió de
fermesa, i, en aquest cas, es retornarà l'import abonat I es reclamarà el pagament dels drets a l'altra part.

 

Article 21

Drets econòmics d'intervenció

Per determinar els drets econòmics d'intervenció derivats de l'emissió de l'informe s'aplicarà sobre l'import de
la minuta controvertida, sense incloure l'IVA, l'escala següent:

Inferior a 3.000€: 60€

Entre 3.000,01€ i 6.000€: 120€

Entre 6.000,01€ i 30.000€: 240€

A partir de 30.000,01€: 240€ més un 0,5% de l'import de la minuta controvertida.
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Per acord de la Junta de Govern l'import dels drets d'intervenció podrà ser modificat.

 

Article 22

Ratificació judicial dels informes

1. En el cas que l'informe emès s'hagi de ratificar en un procediment judicial o arbitral, la Junta de Govern, a
proposta del president/a de la comissió d'honoraris, designarà la persona que hagi de fer-ho.

2. Els drets d'intervenció corresponents a la ratificació seran de 200 €, a càrrec del lletrat obligat al pagament
dels drets d'intervenció, conforme a l'article 20.7 i 8.

3. La persona que s'hagi encarregat de la ratificació tindrà dret a percebre del Col·legi la quantitat de 200 €.

 

Article 23

Documentació necessària

1. Comprovada la suficiència de la documentació, la Comissió d'Honoraris elaborarà una proposta d'informe,
que sotmetrà a l'aprovació de la Junta de Govern. Un cop aprovat l'informe, s'enviarà, juntament amb tota la
documentació rebuda, al jutjat o tribunal sol·licitant.

2. Per poder emetre l'informe preceptiu no vinculant que preveuen els articles 246 de la LEC, (incidents
d'impugnació de costes per excessives) i 35 de la LEC (jura de comptes), la Comissió d'Honoraris haurà de
disposar almenys de la següent documentació:

a) La minuta objecte de l'informe.

b) La taxació de costes, en el cas que es tracti d'un incident d'impugnació de costes.

c) Els escrits d'impugnació, i si s'escau d'oposició a la impugnació, en incidents de taxació de costes o jura de
comptés.

d) Els escrits de demanda i d'oposició a la demanda, el decret d'admissió a tràmit de la demanda i la sentència
o resolució judicial de les actuacions, o a manca d'això les pretensions inicials de les parts i els acords assolits.

e) Qualsevol altre document que es consideri necessari per a la valoració de les actuacions realitzades.

3. La Comissió d'Honoraris comprovarà la suficiència de la documentació i, si s'escau, podrà requerir l'òrgan
sol·licitant l'aportació dels documents addicionals que estimi necessaris per poder emetre l'informe.

 

Article 25

Pericial judicial

1. Per l'emissió del dictamen pericial regulat per l'article 339 i següents de la LEC, un cop rebuda la sol·licitud,
la Comissió d'Honoraris n'acusarà la recepció i n'informarà l'òrgan judicial sobre els drets econòmics que
correspon pagar, amb caràcter previ a la part sol·licitant, de conformitat amb l'article 342.3 de la LEC i d'acord
amb la següent escala que s'aplicarà sobre l'import de la minuta controvertida, sense incloure l'IVA:

 

Import minuta Drets econòmics

Minuta inferior a 3.000 € 300 €

Minuta entre 3.001 € i 6.000€ 400 €

Minuta entre 6.001 € i 18.000€ 600 €

Minuta entre 18.001 € i 36.000€ 900 €

Minuta entre 36.001 € i 60.000€ 1.100 €
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Minuta entre 60.001 € i 120.000 € 1.300 €

Minuta entre 120.001 € i 300.000 € 1.500 €

L'excés +0.25 %

 

 

2. Acreditat l'ingrés dels referits drets econòmics, la Comissió comprovarà la suficiència de la documentació
annexa i designarà el perit, que també podrà demanar a l'òrgan judicial sol·licitant la documentació que
considerí necessària.

3. Els drets econòmics es repartiran per parts iguals entre el perit i el col·legi.

4. Una vegada el perit hagi lliurat el seu dictamen a la Comissió, aquesta el remetrà al jutjat o tribunal
sol·licitant.

 

Article 26

Nomenament del perit

Es nomenarà un perit entre els lletrats que formen part de la Comissió d'Honoraris per ordre d'antiguitat dintre
de la comissió, i es comunicarà el seu nom i circumstàncies professionals al jutjat o tribunal i a la part
sol·licitant, per al seu coneixement.

 

Article 27

Obligacions del perit

1. El perit acceptarà l'encàrrec per escrit i en el moment d'acceptar es comprometrà a emetre el seu dictamen
dins del termini que a aquests efectes assenyali l'òrgan judicial, de conformitat amb el que estableix l'article
346 de la LEC, o, a falta d'això, la Comissió en funció de les circumstàncies del cas.

2. El dictamen anirà datat I signat pel perit i contindrà una breu exposició dels antecedents, una precisa
delimitació de l'objecte de la perícia, la fonamentació del mètode, i una concisa conclusió o resultat. S'hi farà
constar l'absència de col·laboració de tots o alguns dels interessats, si s'escau.

3. El perit emetrà el seu dictamen i el lliurarà per escrit a la Comissió dintre del termini en què s'hagi
compromès en els termes establertes a l'apartat primer d'aquest article.

En cas contrari, sempre que no concorri Justa causa a criteri de la presidència de la Comissió, es donarà de
baixa al referit perit i, pel mateix procediment seguit pel seu nomenament, se'n designarà un altre que el
substitueixi.

(16.169.044)
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	16.159.112 - ANUNCI pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de subministrament a doll d'hipoclorit sòdic necessari per al tractament de potabilització d’aigua a les estacions de tractament (exp. EC16/000024).

	Centre de Visió per Computador
	16.172.066 - RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2016, per la qual es fa pública la creació de fitxers de titularitat pública que contenen dades de caràcter personal.

	Consorci d'Educació de Barcelona
	16.174.099 - ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de gestió de servei públic (exp. A11001 16 019).

	Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
	16.172.013 - RESOLUCIÓ per la qual es dóna publicitat a les bases per a la concessió del Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya al disseny emergent 080 Barcelona Fashion a l'edició de juny de 2016 del 080 Barcelona Fashion.
	16.172.014 - RESOLUCIÓ per la qual es dóna publicitat a les bases per a la concessió del Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la millor col·lecció primavera-estiu 2017 080 Barcelona Fashion, a l'edició de juny de 2016 del 080 Barcelona Fashion.

	Consorci Sanitari de l'Anoia
	16.173.086 - RESOLUCIÓ sobre la formalització del contracte del servei de seguretat, vigilància i auxiliars (lot 1) del Consorci Sanitari de l'Anoia.

	Consorci Sanitari Integral
	16.174.003 - RESOLUCIÓ sobre la formalització de contracte d'un acord marc amb un únic proveïdor per al subministrament de material d'un sol ús per a la monitorització intraoperatòria de nervis motors amb cessió d'equips, per a l'àrea quirúrgica del Consorci Sanitari Integral.
	16.174.005 - RESOLUCIÓ sobre la formalització de contracte del subministrament de dos ecocardiògrafs d'alta gamma i programa independent de gestió d'imatges ecogràfiques per a l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi del Consorci Sanitari Integral.

	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
	16.174.031 - ANUNCI pel qual es modifica la data de l'acte públic d'obertura de les propostes tècniques (sobre núm. 2) d'una licitació (exp. RSC. TF-02699.A).
	16.174.032 - ANUNCI pel qual es modifica la data de l'acte públic d'obertura de les propostes tècniques (sobre núm. 2) d'una licitació (exp. DO. TF-02699.A).



	ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
	Ajuntaments
	Ajuntament d'Alcanar
	16.173.048 - ANUNCI sobre convocatòria per a la selecció de professorat de música, mitjançant concurs oposició lliure, en diverses especialitats de l'escola municipal de música d'Alcanar, amb la creació de borses de treball.

	Ajuntament d'Arenys de Munt
	16.167.084 - EDICTE sobre aprovació de les bases i convocatòria per a la contractació, per procediment obert, del servei d'assessorament i defensa jurídica.

	Ajuntament de Berga
	16.174.077 - EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte d'obra ordinària d'enderroc de l'immoble del carrer de l'Om, núm. 9 (2016/2).

	Ajuntament de Callús
	16.169.014 - ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança municipal de circulació.

	Ajuntament de Calonge
	16.174.054 - EDICTE sobre modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal PAU 26 Forn romà de Treumal (PIG36/2015).

	Ajuntament de Cardedeu
	16.169.096 - ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria i bases del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça vacant de tècnic/a d'administració especial, tècnic/a superior, categoria A1.

	Ajuntament de Centelles
	16.169.078 - ANUNCI sobre contractació laboral temporal per atendre les tasques de suport a les escoles i tasques de cap de brigada.
	16.169.082 - ANUNCI sobre contractació laboral temporal a temps parcial per atendre les tasques d'informadora juvenil.

	Ajuntament de Copons
	16.169.102 - EDICTE sobre informació pública de la proposta de projecte de l'escut municipal.

	Ajuntament de Creixell
	16.174.103 - ANUNCI sobre licitació de les obres del Projecte d'enjardinament de l'avinguda Catalunya.

	Ajuntament de Deltebre
	16.169.045 - EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte de rehabilitació de la façana de l'edifici situat al carrer Trinquet.
	16.169.046 - EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte executiu per a la implantació de la nova escola de música municipal.

	Ajuntament de Figaró-Montmany
	16.169.033 - ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2016.

	Ajuntament de la Granada
	16.167.070 - EDICTE sobre aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir el contracte per a l'execució de les obres d'urbanització del carrer de Dalt.

	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
	16.169.054 - ANUNCI sobre licitació per a la contractació d'un servei (AS-28/2016).

	Ajuntament de Lloret de Mar
	16.174.022 - EDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i el mapa de capacitat acústica.

	Ajuntament de Matadepera
	16.169.085 - ANUNCI sobre publicació al BOP de les bases específiques de la Regidoria de Cultura, reguladores de subvencions per a activitats culturals i obertura de la convocatòria per a l'any 2016.

	Ajuntament de Palafrugell
	16.169.063 - ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament del servei de subministrament d'aigua potable.

	Ajuntament de Pals
	16.169.098 - EDICTE sobre nomenament de personal funcionari interí.

	Ajuntament de Pedret i Marzà
	16.174.117 - EDICTE relatiu a la licitació per a la contractació de la gestió i explotació del servei del bar del centre cívic de Pedret i Marzà.

	Ajuntament de Premià de Mar
	16.168.051 - ANUNCI sobre informació pública i veïnal d'una llicència ambiental (exp. 01/2015-II-LLA).

	Ajuntament de Rajadell
	16.169.061 - ANUNCI sobre modificació puntual de la redacció de l'article 79.1.a) del POUM de Rajadell.

	Ajuntament de Rubí
	16.169.021 - EDICTE sobre aprovació definitiva d'un reglament (ref. 30/2016-sculturals).

	Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
	16.169.029 - ANUNCI pel qual es fan públics els decrets AP28160787-792 sobre contractació laboral.

	Ajuntament de Sant Pere de Ribes
	16.168.068 - ANUNCI sobre anul·lació de procediment i aprovació de la nova licitació d'arrendament social en règim de masoveria urbana.

	Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
	16.174.118 - ANUNCI sobre aprovació de l'expedient de contractació de l'obra de restauració del palau dels Marquesos de Llió, 1a fase.

	Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
	16.172.016 - ANUNCI sobre aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts de beques individuals per a activitats esportives 2016.

	Ajuntament de Sora
	16.169.067 - ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de Sora, requalificació de granges.

	Ajuntament de Sudanell
	16.172.039 - EDICTE sobre aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu d’una plaça de funcionari.

	Ajuntament de Torelló
	16.169.047 - ANUNCI sobre convocatòria d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana informàtic/a en règim de funcionari/ària interí/ina.

	Ajuntament de la Torre de Claramunt
	16.168.024 - ANUNCI sobre aprovació inicial d'un plec de clàusules i licitació de subhasta de parcel·les.

	Ajuntament de Vidreres
	16.168.087 - EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte de reforma de la cruïlla dels carrers Doctor Deulofeu, Barcelona, Catalunya i plaça de l'Església.
	16.174.012 - ANUNCI sobre publicació en el BOP de l'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal corresponent a l'exercici 2016.


	Consell General d'Aran
	16.174.019 - EDICTE sobre aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal, exercici 2016.
	16.174.019 - EDICTE sus aprobacion iniciau deth pressupòst e era plantilha de personau, exercici 2016.

	Consells Comarcals 
	Consell Comarcal del Garraf
	16.172.064 - ANUNCI sobre creació d'una borsa de treball de psicòlegs/ogues de l'EAIA (codi 2016/14).


	Diputacions
	Diputació de Girona
	16.169.090 - ANUNCI sobre nomenament d'un funcionari.


	Altres organismes
	Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf
	16.155.095 - EDICTE pel qual se substitueix el publicat al DOGC núm. 7122, de 18.5.2016, sobre modificació dels Estatuts.

	Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
	16.174.046 - ANUNCI sobre licitació de la concessió demanial per a l'ús privatiu que afecta la finca H resultant del Projecte de reparcel·lació del sector C-4, Taulat-Ronda, de la modificació del Pla general metropolità en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs, Campus Interuniversitari del Besòs, per a la redacció d'un projecte constructiu, construcció i posterior explotació d'un centre residencial universitari. 

	Institut d'Estudis Ilerdencs
	16.165.010 - ANUNCI sobre publicació de les bases específiques reguladores de diverses línies de subvencions.

	Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
	16.173.018 - EDICTE relatiu a la designació de la gerent de Dipsalut (exp. 2016/1664).



	ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 
	Audiències Provincials
	Secció Catorzena Civil de l’Audiència Provincial de Barcelona
	16.169.051 - EDICTE sobre recurs d'apel·lació (rotlle 597/2014).

	Secció Divuitena Civil de l’Audiència Provincial de Barcelona
	16.172.003 - EDICTE sobre recurs d'apel·lació (rotlle 1335/2015).


	Jutjats de Primera Instància i Instrucció 
	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Mollet del Vallès
	16.169.010 - EDICTE sobre procediment de judici verbal (exp. 555/2015).

	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 del Vendrell
	16.155.039 - EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 411/2012).

	Jutjat de Primera Instància núm. 14 de Barcelona
	16.168.096 - EDICTE sobre judici d'adopció (exp. 1105/2014).

	Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Lleida (ant. IN-3)
	16.167.017 - EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 1563/2014).

	Jutjat de Primera Instància núm. 4 de l’Hospitalet de Llobregat (ant. CI-8)
	16.159.043 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 1466/2015).

	Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Reus (ant. CI.4)
	16.153.025 - EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 1640/2014).

	Jutjat de Primera Instància núm. 45 de Barcelona
	16.062.086 - EDICTE sobre procediment de divorci contenciós (exp. 1163/2014).
	16.158.067 - EDICTE sobre judici de divorci contenciós (exp. 166/2016).

	Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Tarragona
	16.167.058 - EDICTE sobre procediment de divorci contenciós (exp. 754/2015).

	Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Mataró
	16.168.083 - EDICTE sobre judici de divorci contenciós (exp. 985/2014).

	Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Terrassa
	16.152.029 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 1599/2014).
	16.055.028 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 133/2015).



	ANUNCIS DIVERSOS
	Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya
	16.175.001 - ANUNCI sobre formalització del contracte de subministrament d’un sistema d’espectroscometria òptica per a la caracterització de capes fines (exp. 2016/310).

	Germandat de la Santíssima Trinitat, Mutualitat de Previsió Social, en liquidació
	16.167.049 - ANUNCI sobre aprovació de la dissolució de l’Entitat.

	Xin Recerca, Desenvolupament i Innovació Digital, SCCL
	16.169.030 - ANUNCI sobre dissolució de la Cooperativa.





