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Com ja ve resultant tristament habitual, al llarg de 
les darreres setmanes hem hagut de reviure nous 
tancaments no programats d’oficines judicials a 

la ciutat de Sabadell com a conseqüència de la manca 
endèmica d’assumpció de responsabilitats per part de 
la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
qui està deixant morir un edifici judicial que, per des-
gracia, fa molt de temps que agonitza.

Des de l’ICASBD, i al marge de demanar les necessàries 
dimissions que, sabem, no es produiran, volem anar un 
pas més enllà. I és que aquesta situació inadmissible 
demana solucions immediates. 

Amb ànim constructiu i amb la seguretat que ens dóna 
una realitat més que contrastada que així ho aconsella, 
hem començat a treballar decididament per aconse-
guir un nou equipament per a la ciutat i el partit judicial, 
que pugui albergar en condiciones òptimes l’Adminis-
tració de Justícia. I potser no ens correspon a nosaltres 
la iniciativa, però tot i així ho considerem una prioritat 
en la nostra activitat diària.

És d’agrair la bona predisposició mostrada per l’Ajun-
tament de Sabadell que, en la persona de la seva Alcal-
dessa, Sra. Marta Farrés, ha posat fil a l’agulla en la tasca 
de trobar i oferir emplaçaments adequats per aquesta 
infraestructura. 

Esperem i desitgem que aquesta bona predisposició es 
pugui estendre, a partir del setembre, a la Generalitat 
de Catalunya.

Només em resta, doncs, desitjar-vos bones vacances i 
que gaudiu del merescut descans estival.

Manolo Hernández Martín
Degà ICASBD

Editorial



L’ICASBD ja 
treballa per 
uns nous 
jutjats

El passat 15 de juliol representants de 
la nostra Junta de Govern van reunir-
se amb l’Alcaldessa de Sabadell, 

Marta Farrés, per començar a treballar 
de forma directa amb el Consistori en la 
consecució d’un nou edifici judicial per a 
la ciutat de Sabadell.

Recordem que en dates recents, l’actual 
infraestructura judicial ha tornat a evi-
denciar les seves mancances endèmi-
ques en la gestió de la refrigeració, així 
com la inoperància per part de la Conse-
lleria de Justícia de la Generalitat de Ca-
talunya en la solució d’aquesta nova crisi. 
Tal i com l’ICASBD ha manifestat, aques-
tes actuacions posen de manifest una 
absoluta falta de sensibilitat tant amb la 
ciutadania que fa us del servei, amb els 
funcionaris que hi treballen a diari, i amb 
la resta d’operadors jurídics que també 
diàriament actuen com a col•laboradors 
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Reunió amb l’Ajuntament 
de Sabadell per tractar la 
situació
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necessaris de la funció juris-
diccional a la nostra ciutat.

Davant d’aquesta situació, el 
nou Govern de Sabadell sí ha 
manifestat el seu interès, fent 
seva una reivindicació histò-
rica de la nostra corporació. 
En aquest marc es va produir 
la citada reunió, que va servir, 
a més a més, per tractar d’al-
tres temes que seguidament 
apuntarem.

No obstant això, el motiu prin-
cipal de la cita no era altre que 
abordar la situació dels jutjats. 
En aquest sentit, l’Alcaldessa 
Farrés va informar la nostra 
Junta que l’Ajuntament ja bus-
ca una ubicació per un edifici 
singular que pugui albergar 
un edifici judicial propi, posant 
ja sobre la taula algunes alter-
natives, encara per definir. Així 
mateix, i després de demanar 
a la Generalitat de Catalunya 
que adopti les mesures opor-
tunes per pal•liar la situació i 
que ho faci d’una manera per-
manent per adaptar els jutjats 
a unes condicions de treball 
que garanteixin la salut dels 
seus treballadors, s’ha dema-
nat una reunió amb la Conse-
llera de Justícia, Ester Capella, 
que encara no està fixada. Des 
del Col•legi s’ha demanat d’as-
sistir de forma directa a aques-
ta reunió per tal d’expressar de 
primera mà el nostre compro-
mís per fer arribar les necessi-
tats reals a la Conselleria.

Com dèiem, i al marge del 
tema dels Jutjats, la reunió 

amb l’Alcaldia va resultar tam-
bé molt profitosa en altres as-
pectes. Des de l’ICASBD es va 
proporcionar al consistori un 
llistat de possibles convenis 
de col•laboració a signar, per 
tal d’ampliar l’actual catàleg 
de col•laboracions bilaterals, 
qüestió en la qual també es va 
mostrar molt bona predisposi-
ció.

Igualment, des del Col•legi 
d’Advocats es va transmetre la 
preocupació pel creixent nom-
bre de desnonaments que 
passen per la Justícia Gratuïta, 
i que estan creant una situació 
d’emergència habitacional per 
a moltes famílies sense recur-
sos.

A nivell estructural, l’ICASBD 
també va manifestar la neces-
sitat de preveure reserva de 
places d’aparcament per per-
sones amb mobilitat reduïda a 
l’entorn dels actuals jutjats.

Per últim, la reunió també va 
servir per traslladar a l’Ajunta-
ment la necessitat d’incorpo-
rar al nomenclàtor de carrers 
un espai dedicat als Drets Hu-

El passat 12 de juliol, i en el marc 
de la celebració del Dia de la 
Justícia Gratuïta (veure pàgina 
12), Eulàlia Barros i Miguel J. 
Sánchez van intervenir a Ràdio 
Sabadell per tractar sobre 
aquest servei públic que presta 
l’ICASBD i, de passada, tornar a 
reivindicar la necessitat d’una 
infraestructura ajustada a les 
necessitats d’un partit judicial 
com Sabadell, que presta servei 
a una població potencial de 
gairebé mig milió de persones.
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mans, com ja han aconseguit 
d’altres Col•legis d’Advocats als 
seus respectius municipis de 
referència.

En global, va resultar una reu-
nió realment profitosa. Restem 
a l’espera de la reunió amb la 
Conselleria per avançar en la 
consecució d’un nou edifici ju-
dicial per a Sabadell. ▣
LA JUNTA DE GOVERN

Ambdues 
organitzacions mostren 
la seva intenció de 
treballar conjuntament  
per tal d’aconseguir 
un edifici singular de 
Justícia.



Imposició 
de Togues 
2019

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell 
(ICASBD) va celebrar el passat divendres 
14 de juny el tradicional Acte d’Imposició 

de Togues 2019 als advocats i advocades in-
corporats a la institució en el darrer exercici.

Enguany l’acte solemne, que va tenir lloc al 
Saló Modernista de la Fundació Antiga Cai-
xa Sabadell 1859, va tornar a aplegar l’advo-
cacia local en un acte multitudinari presidit 
pel degà de la institució, Excm. Sr. Manolo 
Hernández, la vicepresidenta de l’Advocacia 
Catalana (CICAC) i degana del Col·legi d’Advo-
cats de Reus, Excma. Sra. Encarna Orduna, i el 
Secretari de la Junta de Govern de l’ICASBD, 
Sr. Joan Badia.

La Festivitat d’Imposició de Togues que any 
rere any celebra el Col·legi representa un acte 
d’extraordinari simbolisme i importància, en 
el qual els nous lletrats i lletrades reben el 
baptisme professional i juren o prometen fi-
delitat a les normes ètiques i deontològiques 
de l’advocacia. En aquesta ocasió, van ser 8 
els nous togats i togades. 

Igualment, al llarg de la sessió es van conce-
dir també les insígnies honoríf iques als com-
panys/es que han assolit la  fita de 25 anys 
com a col·legiats/des d’aquesta Corporació. 

Cal destacar també dos moments especial-
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ACTUALITAT

El company i diputat tercer de la Junta 
de Govern de l’ICASBD, Jaime Lapaz 
Castillo, va ser l’encarregat de recordar 
la memòria del company i amic 
Joaquim Escuder Planxart, qui ens 
va deixar ara fa dos anys. El moment 
més emotiu va ser quan la seva dona 
i la seva filla van recollir de mans del 
degà la Medalla al Mèrit de l’Advocacia, 
un guardó que la Junta de Govern 
ha volgut aconseguir per una figura 
emblemàtica no només de l’Advocacia 
local, sinó també de la formació a la 
nostra Escola de Pràctica Jurídica.
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ment emotius, com van ser els de-
dicats a homenatjat dos il·lustres 
companys, com és el cas d’en Fran-
cesc Esteve i Soley, i d’en Joaquim 
Escuder Planxart, (aquest darrer a 
títol pòstum). En el cas d’en Fran-
cesc Esteve, va rebre la distinció de 
Col·legiat d’Honor per la seva dedi-
cació a la institució, sobre tot en la 
seva faceta de fotògraf dels princi-
pals actes i esdeveniments col·le-
gials. Hem de recordar que Esteve 
gaudeix de la doble condició d’ad-
vocats i reputat fotògraf, amb obres 
exposades al Museu Nacional d’Art 
de Catalunya. 

Pel que fa a l’estimat i recordat pe-
nalista Joaquim Escuder, va ser dis-
tingit a títol pòstum amb la Medalla 
al Mèrit de l’Advocacia, concedida 
pel Consell General de l’Advocacia 
Espanyola per la seva gran tasca 
professional, tant a títol particular 
com a nivell formatiu en col·labora-
ció amb la nostra Escola de Pràctica 
Professional de l’Advocacia.

Totes i tots els intervinents van vo-
ler destacar en els seus parlaments 
la rellevància de l’acte de jurament 

o promesa, així com la tasca social 
de l’Advocacia, com a garant dels 
drets socials.

Especialment reivindicatiu va ser el 
discurs del degà de la nostra insti-
tució, Excm. Sr. Manolo Hernández, 
qui va tornar a demanar les neces-
sàries reformes estructurals que re-
quereix i demana una Justícia més 
eficaç, així com un nou edifici judi-
cial per a la ciutat de Sabadell.

Tal com ja és habitual, al llarg de 
l’acte també es va atorgar una as-
signació d’ajut humanitari a l’enti-
tat la Madresseta, ONG dedicada 
a la divulgació d’idiomes de forma 
altruista, en el marc de la tasca d’ac-
ció social del Col·legi d’Advocats, a 
través de la seva Comissió de defen-
sa dels drets humans.

Un cop  nalitzada la cerimònia, 
l’ICASBD va oferir un sopar-còctel 
als i les assistents al marc incom- 
parable que ofereixen els jardins de 
la Fundació Antiga Caixa Sabadell 
1859. ▣
LA JUNTA DE GOVERN



El passat 12 de juliol, com ja 
és tradició arreu de l’Estat, 
els Col·legis de l’Advocacia 

de tota Espanya van celebrar el 
Dia de la Justícia Gratuïta, una 
jornada reivindicativa que vol 
posar de relleu la ingent tasca 
que realitzen les advocades i 
advocats d’ofici les 24 hores del 
dia, els 365 dies de l’any. 

En aquesta ocasió la jornada 
va servir per realitzar la lectura 
d’un Manifest en favor de 
l’actual model de Justícia 
Gratuïta, que sens dubte 
resulta els més adequat i que 
permet una gestió acurada i 
professional dels recursos a 
l’abast. A l’ICASBD, l’Acte es va 
realitzar de manera conjunta 
amb l’Agrupació de la Jove 
Advocacia de Sabadell, que va 
llegir un manifest propi elaborat 
en base al que la Confederació 
Espanyola d’Advocacia Jove 
havia fet públic. ▣
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12.000 casos a l’any 
assumits per una 
nòmina de 425 
lletrats i lletrades

El partit judicial de Sabadell i Cer-
danyola atèn 12.000 casos anuals 
de justícia gratuïta que assumei-
xen els 425 advocats que exercei-
xen el torn d’ofici. Les ocupacions i 
els desnonaments per ocupacions 
il·legals i per falta de pagament 
dels lloguers són la prioritat nú-
mero 1 de designació d’advocat 
d’ofici. 

Última Instància
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Dia de la 
Justícia 
Gratuïta
2019

TORN D’OFICI



Novetats en execucions hi-
potecàries arran de les dar-
reres resolucions del TJUE

La darrera sentència del 
TJUE en matèria de clàusu-
les abusives, de 26 de març 
de 2019, ha posat de nou so-
bre la taula la situació dels 
procediments d’execució 
hipotecària existents ho-
res d’ara als tribunals. Quin 
efecte produeix en la prime-
ra instància i les audiències 
aquesta sentència i la doctri-
na que se’n deriva? Per po-
sar-nos al dia sobre aquest 
tema tan interessant, vàrem 
comptar amb el magistrat 
Il·lm. Sr. Guillem Soler i Solé, 
qui va plantejar una de les 
qüestions prejudicials (la C 
179/17) que es resolen en l’al-
ludida resolució del TJUE.

Conferència sobre la Llei re-
guladora dels contractes de 
crèdit immobiliari

Per aquestes dates moltes 
societats mercantils cele-
bren les seves juntes gene-
rals. És un bon moment per 
analitzar les darreres nove-
tats legislatives, jurispru-
dencials i resolucions de la 
Direcció General dels Regis-
tres i del Notariat relatives a 
aquesta matèria mercantil 
i societària i, especialment, 
les que tenen a veure amb el 
dret de separació dels socis 
per la manca de distribució 
de dividends i els drets de re-
tribució dels administradors.

L’encarregat va ser el Dr. Da-
niel Vázquez, catedràtic de 
Dret Mercantil a la UB.▣

Darreres sessions 
formatives

A continuació us fem 
un resum de les 
principals activitats 

formatives dels darrers dos 
mesos a l’ICASBD.

EATAF-ORIENTA: Una eina 
per definir el millor pla de 
parentalitat per als fills

Quan les famílies amb in-
fants menors de 6 anys se 
separen i els progenitors 
resten immersos en un con-
flicte d’alta intensitat, poden 
presentar una insuficient 
aliança parental i dificultats 
importants per consensuar 
i reorganitzar la criança dels 
fills. 

Atesa la importància d’ajus-
tar la regulació judicial, des 
de l’Equip d’Assessorament 
Tècnic Civil en l’Àmbit de 
Família (EATAF) es va plan-
tejar la possibilitat de crear 
un instrument que pogués 
resultar orientatiu als ope-
radors jurídics de cara a l’or-

ganització de la coparenta-
litat en aquestes famílies, 
alhora que una eina de pre-
venció per promoure la sa-
lut dels infants. En aquesta 
sessió formativa els tècnics 
van presentar l’aplicació EA-
TAF-ORIENTA, una eina que, 
en format aplicació, pretén 
oferir unes orientacions que 
poden servir de gran ajut als 
professionals del context ju-
rídic.

Hi van intervenir la Sra. Mer-
cè Cartié, responsable de 
l’equip EATAF, la Sra. Mati 
Gonzàlez, tècnica (treballa-
dora social) de l’EATAF i el Sr. 
Manel Casado, tècnic (Psicò-
leg) EATAF.

 FORMACIÓ
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El passat 19 de juliol va tenir lloc una altra 
edició del Sopar de l’Advocacia, sens dubte 
un dels actes tradicionals que el Col•legi de 

Sabadell organitza any rere any i on els destina-
taris i protagonistes són els i les nostres col•legiats 
i col•legiades. 

En aquesta ocasió, l’esdeveniment va tenir lloc al 
restaurant Castell Arnau, ubicat a les afores de la 
ciutat de Sabadell, tornant així a un marc que havia 
esdevingut un clàssic anys enrere. 

L’assistència va ser nodrida: l’ampli espai acollí 
els més de 150 companys, companyes i amics 
que no és van voler perdre aquesta vetllada, una 
trobada amb un caliu especial i distés que serveix 
per departir, compartir i riure una estona en com-
panyia dels col•legues de professió, lluny de les 
preocupacions i de l’estrès que habitualment 
porta aparellada la nostra feina.

Com és costum, en acabar el sopar, i després 
d’unes breus paraules de benvinguda i d’agraï-
ment del degà, és va procedir al lliurament dels 
trofeus i medalles als guanyadors i participants 
dels diferents campionats i competicions esport-
ives d’hivern i d’estiu que han tingut lloc al llarg 
del 2019 a la nostra institució sota l’organització de 
la Comissió d’activitats col•legials. 

D’altra banda, i després del lliurament de premis, 
és va procedir al sorteig dels obsequis que molt 
amablement els patrocinadors de l‘esdeveniment 
havien lliurat. En aquesta ocasió, els encarregats 
de dinamitzar l’esdeveniment van ser els i les inte-
grants del Grup de la Jove Advocacia de Sabadell, 
que també van organitzar un interessant concurs 
que va servir per repartir alguns dels obsequis 
aportats pels patrocinadors.

En concret, en  aquesta ocasió el sopar va comptar 
amb el recolzament de Mima’t Més, Perruquers, 
PC Quality, Farmàcia-Ortopèdia Isabel Domènech, 
Club Natació Sabadell, Centre de Medicina 
Correctiva, Cansaladeries Medran, Farmàcia 
Segalàs, Amics de l’Òpera de Sabadell, Restaurant 
Enovin, PMC Grup, Cool Ties, IBK Bussines, Tirant 
lo Blanc, Abant Joiers, i el propi ICASBD.

Enguany, tot un èxit de participació, que acabà 
amb una estona de ball i una copa a la zona de 
discoteca del mateix restaurant. ▣

Sopar de l’Advocacia 
2019
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El passat 19 de juliol l’Advocacia local 
va tornar a aplegar-se per celebrar el 
tradicional Sopar d’Estiu, una festa 
tradicional per gaudir, en bona companyia, 
d’una vetllada especial.
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La vetllada va 
comptar amb més 
de 150 companys , 
companyes i amics .
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Campionats Socials 
d’Estiu 2019
Els primers dies de juliol el Col·legi de l’Advocacia de Sabadell ha tornat a 
celebrar els clàssics Campionats Socials d’Estiu, com avantsala del Sopar de 
l’Advocacia, en el qual es van lliurar els trofeus als i les participants. passar 
una bona estona d’oci i distracció.

Aquest any els Campionats d’Estiu 
han inclós el XXIII CAMPIONAT 
DE TENNIS, IX CAMPIONAT DE 

PADEL, V CAMPIONAT DE PITCH & PUTT, 
i CAMPIONAT DE FUTBOL-7.

La participació en aquests campionats 
és gratuïta i oberta no només a tots els 
col·legiats i col·legiades, sinó també als 
familiars i amics, amb la intenció de 
compartir, tots plegats, unes estones 
d’esbarjo, sana competició i rialles.  

Finalment, es van proclamar vencedors/es 
els/les següents participants: 

XXIII CAMPIONAT DE TENNIS
- 2n CLASSIFICAT: DAVID GRANADOS
- CAMPIÓ:   JORDI GIMÉNEZ

IX CAMPIONAT DE PADEL 
- 2ns CLASSIFICATS: JORDI GIMÉNEZ/
FRANCISCO VILLANUEVA
- CAMPIONS:  CARLES LORENTE / MIQUEL 
FERNANDEZ

V CAMPIONAT DE PITCH & PUTT 
- CAMPIONA MODALITAT STABLEFORD:   
CLOE MATEO
- CAMPIÓ SCRATCH:   JOAN ANTONELL   
 
CAMPIONAT DE FUTBOL-7  
Suspés per causes meteorològiques. ▣



Una volta més
Aspectes substantius i processals sobre

Violència de Gènere

24 d’octubre de 2019

El proper 24 d’octubre de 2019, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, 
a través de la seva comissió d’Igualtat i Violència de Gènere, oferirà una 
volta més sobre Violència de Gènere, referida a aspectes substantius i 

processals, que tindrà lloc a Sabadell des de les 9.30 hores fins a les 21.00 hores.

Aquesta jornada està adreçada a operadors jurídics que treballen als Jutjats i 
Tribunals de Justícia amb la problemàtica de la violència sobre les dones i neix 
amb la vocació de ser una anàlisi específica i profunda sobre uns aspectes que, 
molt freqüentment, no tenen el tractament que es mereixen i uns altres que 
per la seva constant evolució precisen d’un estudi concret per a la seva actua-
lització, si bé queda oberta a qualsevol altre professional que vulgui actualitzar 
els seus coneixements en la matèria.

S’ha volgut constituir un fòrum d’especialistes per contrastar opinions en te-
mes tan interessants com ara l’execució de les sentències condemnatòries con-
tra agressors, aspecte que abordarà el carismàtic magistrat Sr. Andrés Carrillo 
de las Heras; o els mecanismes de determinació de les indemnitzacions a que 
tenen dret les víctimes per les lesions i els danys morals, sessió que tractarà 
la nostra companya especialista en aquesta qüestió i vocal de la Subcomissió 
de Violència sobre la Dona del CGAE, Sra. Patricia López Arnoso; La creixent 
violència entre els menors i adolescents, a càrrec de la Sra. Carme Guil Román, 
Magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona; Concurs de delictes en la 
violència masclista, a càrrec del Fiscal del Tribunal del Jurat de Barcelona, Félix 
Martín González; i en últim lloc i no menys important, l’agreujant de gènere, 
que serà abordat per la Sra. Teresa Peramato Martín, molts anys fiscal de sala 
per a la violència sobre la Dona del Tribunal Suprem i actualment fiscal del Tri-
bunal Constitucional.

Es tracta d’una jornada molt recomanable per als companys i companyes que 
formen part del Torn d’Ofici especial d’atenció a víctimes de violència de gène-
re, però també per a la resta de lletrats, jutges, fiscals, etc. que desitgin ampliar 
o actualitzar els seus coneixements i compartir les seves experiències.

Des de la Comissió d’Igualtat i Violència de Gènere hem preparat aquesta jor-
nada amb molta il·lusió i ens agradarà veure-us per aquí i saludar-vos personal-
ment.
      
      JOSÉ MIGUEL GARCÍA GALLEGO
      President de la Comissió d’Igualtat i 
      Violència de Gènere de l’ICASBD



Última Instància
Abril - Maig 2019

25

9,30 h: Presentació de la Jornada a càrrec de l’Excm. Degà del ICASBD, Sr. Ma-
nolo Hernández Martín.

9,30-11,00 h: “La violència de gènere entre adolescents”.

Ponent: Il·lm. Sra. Carme Guil Román, Magistrada de l’Audiència Provincial 
de Barcelona. Modera: Il·lma. Sra. Filomena Peláez Solís, Degana de l’Il·lustre 
Col·legi de Badajoz i Presidenta de la Subcomissió de Violència contra la Dona 
del Consell General de l’Advocacia Espanyola.

11,00-11,30 h: Pausa cafè.

11,30- 13,00 h: “La problemàtica de les execucions de sentència en matèria de 
violència sobre la dona”.

Ponent: Magistrat Il·lm. Sr. Andrés Carrillo de las Heras, titular del Jutjat d’Ins-
trucció núm. 3 de Múrcia. Modera: Blanca Belén Castillo Amorós, vocal de la 
Subcomissió de Violència contra la Dona del Consell General de l’Advocacia 
Espanyola.

13,00-14,15 h: “Indemnitzacions en concepte de lesions i danys morals per a les 
víctimes de violència sobre la dona”.

Ponent: Sra. Patricia López Arnoso, Advocada, Vocal de la Subcomissió de 
violència de gènere del CGAE, en representació del Conselho Galego. Modera: 
Carmen Sala Picón, Vocal de la Subcomissió de Violència contra la Dona del 
Consell General de l’Advocacia Espanyola.

16,00-17,30 h: “L’agreujant de gènere i l’agreujant mixta de parentiu”.

Ponent: Sra. Teresa Peramato Martín, Fiscal davant el Tribunal Constitucio-
nal. Modera: José Miguel García Gallego, President de la Comissió d’Igualtat i 
Violència de Gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

17,30-19,00 h: “El concurs de delictes en matèria de violència sobre la dona”.

Ponent: Sr. Felix Martín González, Fiscal adscrit al Tribunal del Jurat de Barce-
lona. Modera: Eva María Ribó Fenollos, Degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Sant Feliu de Llobregat, Presidenta de la Comissió de Violència de Gènere 
i Igualtat del Consell de l’Advocacia Catalana.
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Darrers acords 
de Junta

ABRIL 2019

- Aprovar 8 propostes i informes que pre-
senta la Comissió TOAD.
- Aprovar 14 expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia. 
- Aprovar 1 dictàmen de la Comissió de 
Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i 
canvis de situació en el cens col•legial 
que presenta el secretari.
- Aprovar la baixa col•legial, per impaga-
ment quotes i altres drets, d’un col•legiat.
- Autoritzar l’ús d’una Sala de l’ICASBD. 
- No renovar la subscripció d’una Base de 
Dades.
- Subscriure un conveni amb World Com-
pliance Association.
- Aprovar les actualitzacions del quadre 
de les Comissions de l’ICASBD.
- Demanar el recolzament del Col•legi de 
Procuradors en la reivindicació de la Jun-
ta sobre la necessitat de comptar amb un 
nou edifici judicial a Sabadell.
- Aprovar la incorporació de dues col•le-
giades a la Comissió de Prestacions i Ser-
veis.
- Contractar l’agenda calendari per al web 
ICASBD.

MAIG 2019

- Adherir-se a la sol•licitud d’un Col•legi 

A continuació us oferim un resum/ressenya 
dels principals acords de Junta dels mesos 
d’abril a juny de 2019:
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d’Advocats sobre concessió del Premio 
Pelayo 2019 para Juristas de Reconocido 
Prestigio a un lletrat.
- Aprovar el pressupost per a l’habilitació 
de 3 aparells de control horari de la jorna-
da laboral.
- Aprovar 10 propostes i informes que pre-
senta la Comissió TOAD. 
- Aprovar 21 expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia.
- Aprovar 13 dictàmens que presenta la 
Comissió de Taxació de Costes i Jura de 
Comptes.
- Autoritzar la intervenció, com a testimo-
ni, d’un lletrat, en els termes que obren 
en acta.
- Respondre un escrit d’un lletrat relatiu a 
la taxa per l’emissió de dictamen d’hono-
raris tot ratificant l’acord adoptat per la 
Junta el 9 d’abril de 2019.
- Aprovar el pressupost per a la reparació 
del lluernari del patí exterior que dona a 
la Sala d’Actes. 
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i 
canvis de situació en el cens col•legial 
que presenta el secretari.
- Declarar ferma la baixa col•legial per im-
pagament quotes i altres drets, d’un lle-
trat, en virtut de l’acord que obra en acta.
- Adherir-se a la sol•licitud d’un Col•legi 
d’Advocats sobre concessió de la Creu 
Distingida de 1a classe de l’Ordre de San 
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Raimon de Penyafort i de la Gran Creu al 
Mèrit en el Servei a l’Advocacia per a un 
lletrat i exdegà.
- Acordar la incoació de 3 expedients de 
baixa col•legial per impagament de quo-
tes i altres drets econòmics. 
- Contractar les assegurances del local 
de Cerdanyola del Vallés (Rambla Mont-
serrat, núm. 1) i també de la seu de l’Eix 
Macià amb l’asseguradora d’una entitat 
bancària.
- Atorgar la partida destinada a ajut hu-
manitari (ONG’s) d’enguany, que es lliura-
rà en el decurs de l’Acte d’Imposició de 
Togues 2019, a l’entitat LA MADRASSETA 
(Escola Popular del Sud). 
- Autoritzar la utilització del logo “CAS” 
sol•licitada per un col•legiat. 
- Concedir la vènia professional a un lle-
trat per assumir la defensa d’una justi-
ciable en un Procediment Abreujat que 
se segueix davant del Jutjat d’Instrucció 
núm. 5 de Sabadell.
- Que l’ICASBD es personi com a acusa-
ció particular en un procediment que se 
segueix a un Jutjat d’Instrucció de Cerda-
nyola del Vallès, per coadjuvar en la de-
fensa d’un company col•legiat i enfortir la 
seva acusació contra una tercera persona.

JUNY 2019

- Aprovar 13 informes i propostes que pre-
senta la Comissió TOAD. 
- Aprovar 8 expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia.
- Aprovar 4 dictàmens que presenta la 
Comissió de Taxació de Costes i Jures de 
Comptes.
- Aprovar la proposta de la CRAJ sobre 
tramesa al Departament de Justícia, al 
TSJC i al CGPJ de comunicats diversos 
sobre les incidències i el greus endarreri-
ments que pateixen diferents jutjats de 
1a Instància i que deriven de la manca de 
cobertura de les places vacants, així com 
una d’específica al Departament de Jus-
tícia recordant que no han contestat a la 

sol•licitud de tramesa de documentació a 
la qual es va comprometre la consellera 
en la reunió, ni a la carta sobre el com-
pliment de la Resolució del Parlament de 
Catalunya de posar en funcionament els 
2 nous jutjats de SBD a principi del 2n se-
mestre de 2019.
- Obrir la convocatòria per a l’atorgament 
dels ajuts de fons social de l’ICASBD du-
rant l’exercici 2019, d’acord amb el text 
que obra en acta.
- Aprovar el pressupost d’una empresa 
d’informàtica, per a l’adquisició d’una 
pantalla d’ordinador.
- Acusar recepció de l’escrit presentat per 
un ex col•legiat, deixant copia de l’escrit 
en el seu expedient col•legial personal, a 
tots els efectes que siguin procedents.
- Renovar la subscripció d’una Base de 
dades per un any més, a proposta de la 
Comissió de Biblioteca.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i 
canvis de situacions en el cens col•legial 
que presenta el secretari.
- Aprovar la baixa (per dissolució) en el 
Registre de Societats Professionals de 
l’ICASBD d’una societat que hi estava ins-
crita.
- Aprovar el llistat d’altes, baixes, exce-
dències i suspensions als diferents torns 
i al SOJ, corresponent al 3r trimestre 2019.
- Fixar les dates de celebració de l’acte 
d’Imposició de Togues 2020 i de la Festa 
dels Advocats 2020. 
- Celebrar el tradicional Sopar de l’Advo-
cacia d’enguany al Restaurant-Masia Cas-
tellarnau.
- Enviar un escrit a Gerència de l’Edifici, 
al TSJC, CGPJ i a la jutgessa degana de 
Sabadell posant de manifest els incidents 
que s’estan produint darrerament als jut-
jats que, juntament amb la deficient con-
figuració de l’edifici judicial, provoquen 
situacions de risc en la seguretat de les 
persones. 
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