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Tal i com podeu llegir en aquesta nova edició d’Úl-
tima Instància, el Consejo General de la Abogacía 
Española (CGAE), va fer pública a Gijón la seva in-

tenció d’exigir als partits polítics la reforma de diferents 
lleis que facin possible una veritable conciliació per als 
advocats i advocades espanyols. 

La proposta, en la qual s’ha estat treballant durant 
tot aquest any i que se sotmetrà al Pleno del Conse-
jo aquest mateix mes, reclama, entre d’altres mesu-
res, una veritable desconnexió digital dels jutjats en els 
períodes vacacionals, i que les vistes siguin suspeses en 
els casos de malaltia greu, maternitat o defunció de fa-
miliars directes.

Coses tan obvies que resulta difícil creure que, hores 
d’ara, encara s’hagin de reclamar per part de l’advoca-
cia.

L’ICASBD és precursor d’aquests tipus d’iniciatives, atès 
que la precarietat de la professió, com a mal endèmic, 
ha esdevingut la principal preocupació de qui subscriu, 
que no desaprofita cap oportunitat per posar-la de re-
lleu i combatre-la amb tots els mitjans a l’abast. 

Precisament per aquesta constant preocupació, el 
CGAE ha encomanat al degà de Sabadell la direcció i 
coordinació d’un grup de treball transversal per estudi-
ar aquest fenomen i mirar de trobar-hi solucions.

Manolo Hernández Martín
Degà ICASBD

Editorial



Advocacia, 
Judicatura 
i Fiscalia 
protesten per 
la situació 
dels jutjats

El passat 25 de juliol representants 
del nostre col·lectiu, juntament 
amb integrants de la judicatura i la 

fiscalia de Sabadell, van concentrar-se 
a les portes dels jutjats de Sabadell per 
tornar a  reclamar un nou edifici judicial 
per a la ciutat de Sabadell.

I és que els jutjats de Sabadell no són se-
gurs tal i com es ve denunciant des de 
la nostra institució des de fa anys. En les 
darreres setmanes de juliol desenes de 
vistes es van haver de suspendre en su-
perar i molt els 27ºC a les sales.

Juntament amb representants de la 
nostra Junta de Govern i del nostre degà, 
Manolo Hernández, hi han prendre part 
Gloria Pérez, jutgessa degana a Saba-
dell, el tercer tinent d’alcaldessa, Jesús 
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Rodríguez, la regidoria d’Ur-
banisme, Mar Molina, i la fiscal 
Isabel Medrano en nom de la 
fiscalia. A tots ells s’hi van su-
mar desenes d’advocats i ad-
vocades i jutges i jutgesses, 
per denunciar les condicio-
nes totalment inacceptables 
d’aquesta infrastructura, que 
al llarg d’aquest passat estiu 
han provocat marejos entre 
els advocats i els magistrats, i 
han generat suspensions que 
suposen retardar els processos 
judicials sine die.

L’anomalia no és el primer cop 
que es registra a l’edifici, que 
originalment es va dissenyar 
per acollir oficines. Ara fa dos 
anys Inspecció de Treball va 
arribar a clausurar l’edifici fins 
que no es van instal·lar uns 
nous sistemes de refrigeració, 
que tampoc han estat sufici-
ents, donat que ara es troben 
amb una situació similar.
 
En paraules del nostre degà, 
“Cal demanar responsabili-
tats polítiques i la dimissió de 
la consellera de Justícia, Es-
ter Capella, i que d’una vega-
da per totes es treballi perquè 
ens quedem aquí el mínim 
temps possible, on es registre 
una clara obsolescència i una 
clara inseguretat”. De fet, com 
ja es de sobres conegut pels i 
les professionales que hi tre-
ballen cada dia, la mobilitat 
entre les plantes és complexa 
i hi ha altres sistemes per ac-
cedir a l’edifici més enllà de la 
porta principal, a través de les 
plantes superiors, que comu-

niquen amb l’edifici adjacent, 
per exemple.

Per aquest motiu, urgeix bus-
car un nou emplaçament, i per 
aquest motiu el govern mu-
nicipal s’ha compromès amb 
l’ICASBD a cedir un solar per a 
edificar el nou edifici judicial 
per a la ciutat. La nostra insti-
tució continua seguint d’aprop 
aquesta problemàtica, que no 
pot circumscriure’s només a 
les incomoditats provocades 
per les temperatures estivals. 
I és les mancances van molt 
més enllà.

Val a dir que, si bé històrica-
ment s’ha situat una possible 
Ciutat de la Justícia sabade-
llenca al solar que hi ha a l’Eix 
Macià, en aquest espai ara 
també s’hi podria aixecar un 
edifici destinat a l’Escola de 
Música municipal. D’altra ban-
da, es podria estudiar la possi-
bilitat d’ubicar-lo en altres em-
plaçaments, com per exemple 
Del Llac Center, el centre co-
mercial de l’Eix Macià que va 
obrir portes als anys 90 i que 
avui dia és un edifici fantasma.

El degà Manolo Hernández va 
explicar el passat 16 d’octubre 
en una entrevista a El Cafè de 
la Ràdio, de Ràdio Sabadell, 
que el 2 de gener entraran en 
funcionament dos nous jutjats 
a Sabadell, el 9 i el 10, de forma 
efectiva. “Un serà de primera 
instància de família, juntament 
amb el que ja existeix, i l’altre de 
primera instància genèric, sobre 
assumptes civils”.

Malgrat aquesta ampliació, 
el degà considera que no 
se solucionarà la situació de 
“col·lapse” del partit judicial 
de Sabadell, ja que calcula que 
farien falta tres noves sales, 
aquestes però, ubicades en un 
nou edifici. 
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I és que Sabadell és el segon 
partit judicial de Catalunya, per 
darrera de Barcelona ciutat i 
per davant de L’Hospitalet de 
Llobregat, amb 21 jutjats i dos 
més que obriran a finals d’any. 
En tot l’edifici hi treballen prop 
de 400 persones.

Amb aquestes dimensions i im-
portància, resulta difícil d’en-
tendre que no es disposi ja d’un 
edifici singular d’estinat a jut-
jats. Tal i com va declarar la jut-
gessa degana, Gloria Pérez, al 
llarg dels mesos de juny i juliol 
es van haver de suspendre infi-
nitat de vistes, cosa que empit-
jora una justícia local ja de per sí 
mancada d’eficàcia i eficiència.

Sabadell és el segon 
partit judicial de 
Catalunya, per 
darrera de Barcelona 
ciutat i per davant 
de L’Hospitalet de 
Llobregat.

D’entre les mesures previstes 
per l’ICASBD, està la mantenir 
un estret contacte i col·laboració 
amb l’Ajuntament de Sabadell, 
que ja ha demanat dia i hora per 
oferir al Departament de Justí-
cia un solar on construir els nous 
Jutjats, sense especificar quin 
podria ser el seu emplaçament 
definitiu. 

Segons ja havia avançat l’Alcal-
dessa, Marta Farrés,  aquesta tar-
dor la Conselleria de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya tin-
dria sobre la taula una proposta 
d’emplaçament, amb diverses 
opcions d’emplaçament. ▣
LA JUNTA DE GOVERN



I Congrés de 
Compliance 
per a Pymes 
de Catalunya
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El 7 de novembre es va celebrar a la 
localitat de Cornellà (Museu de les Aigües, 
Fundació Agbar) el Primer Congrés de 

Compliance per a PYMES de Catalunya. Els  seus 
organitzadors, World Compliance Association 
(WCA), Assosiació Catalana de Compliance 
(COMPCAT) i Micro, Petita i Mitjana empresa 
de Catalunya (PIMEC), han volgut unir-se per 
tal d’organitzar una jornada formativa per 
al teixit de la petita i mitja empresa que, no 
podem oblidar, és el model majoritari a tota 
Catalunya. L’ICASBD també hi ha participat en 
qualitat de col·laborador.

L’objectiu principal d’aquest esdeveniment 
era difondre la  cultura del compliment 
normatiu ètic en el sí de l’empresa i, adaptat a 
la grandària de les empreses, la detecció dels 
seus riscos (amenaces delictives en la seva 
activitat productiva i correccions en altres 
àrees com ara la salut-laboral, el mediambient, 
el fiscal-financer...) perquè es percebi el 
compliment de les normes com la millor 
forma d’aconseguir reputació empresarial i 
l’accés a la contractació amb grans empreses 
i  el sector públic.

El company Miguel j. Sánchez, diputat de 
la nostra Junta, va participar en qualitat 
de ponent a la Jornada sobre la figura del 
“Compliance Officer”, defensant a l’Advocacia 
com la professió millor situada per assumir 
la implantació d’aquesta cultura empresarial 
i per col·laborar amb els petits i mitjans 
empresaris per desenvolupar una supervisió 
continuada. ▣



ACTUALITAT

El company i diputat tercer de la 
Junta de Govern de l’ICASBD, Jaime 
Lapaz Castillo, va tornar a exercir de 
ponent en aquestes Jornades, com 
ja és habitual pel que fa a les cites 
tecnològiques organitzades pel CGAE. 
En aquesta ocasió, va ser l’encarregat 
de disertar sobre la Gestió telemàtica 
de la justificació d’intervencions al 
Torn d’Ofici, fent servir l’exemple de 
l’actual gestió d’aquest servei per part 
del Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.
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Durant tres dies –entre el 6 i 
el 8 de novembre- el Col·legi 
d’Advocats de Gijón va tornar 

a esdevenir la capital nacional de 
les noves tecnologies, amb la cele-
bració de les IV Jornades sobre No-
ves Tecnologies al Govern i Gestió 
dels Col·legis d’Advocats en el Palau 
de Congressos d’aquella localitat.

Durant la inauguració de les ma-
teixes, Victoria Ortega, president 
del Consell General de l’Advocacia 

Espanyola (CGAE), va destacar que 
“és necessari respondre amb encert 
als desafiaments que ens planteja 
aquest món global de transforma-
cions i nous paradigmes per a tots, 
per a la societat i per a la professió”.

A més a més, es va referir als objec-
tius del Pla Advocacia 2020 entre 
els quals es troben “que l’advocacia 
Espanyola ha de situar-se a l’avant-
guarda de l’evolució tecnològica en 
matèria de gestió de dades, d’in-

IV Jornades sobre 
Noves Tecnologies 
en el Govern i 
Gestió dels Col·legis 
d’Advocats

novació contínua i eficiència ope-
rativa, de serveis i infraestructures 
tecnològiques excel·lents, o de pro-
tecció i seguretat digital”.

Igualment, i a banda de les ponèn-
cies que integraven aquestes jor-
nades, i a les quals hi van assistir 
el nostre degà, Manolo Hernández 
martín, en qualitat de president de 
la Comissió de Noves Tecnologies 
del Consell de l’Advocacia Catalana, 
i el company Jaime Lapaz Castillo, 
diputat de la Junta de Govern, en 
la seva doble condició de president 
de la Comissió d’Informàtica i TIC de 
l’ICASBD, cal destacar l’anunci per 
part del CGAE conforme aquest or-
ganisme exigirà als partits polítics la 
reforma de diferents lleis que facin 
possible una veritable conciliació 
per als advocats i advocades espa-
nyols. La proposta, en la qual s’ha 
estat treballant durant tot aquest 
any i que se sotmetrà al Ple del Con-
sell aquest mateix mes, reclama, 
entre d’altres mesures, una verita-
ble desconnexió digital dels jutjats 

en els períodes vacacionals d’agost 
i Nadal, i que les vistes siguin sus-
peses en els casos de malaltia greu, 
maternitat o defunció.

“La tecnologia ens ha facilitat in-
nombrables tasques, però també 
ha irromput en cada minut de la 
nostra vida privada posant seriosos 
obstacles a la conciliació”, va expo-
sar Ortega.

Entre les modificacions més des-
tacades d’aquesta proposta que el 
Consell farà pública aquest mateix 
mes figura una veritable desconne-
xió de LexNet durant els períodes 
vacacionals, agost i una setmana de 
Nadal -amb l’excepció de notificaci-
ons urgents-, i la possibilitat de sus-
pendre les vistes a instàncies dels 
advocats per malaltia greu, mater-
nitat o defunció. ▣
LA JUNTA DE GOVERN



El passat 10 d’octubre l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de 
Sabadell, a través de la 

seva comissió de defensa dels 
dres humans i estrangeria, va 
oferir la presentació del llibre 
“Los Abogados que cambiaron 
España”, del conegut periodista 
Fernando Jáuregui Campuzano, 
un ambiciós estudi sobre els 
advocats espanyols que van 
ser clau en les diferents fases 
històriques del país, des dels 
inicis del franquisme fins als 
nostres dies. El que van fer en 
defensa del dret de defensa, per 
les llibertats democràtiques, per 
la construcció d’una Espanya 
constitucional i d’un Estat de 
Dret i el seu treball actual en el 
canvi social que s’està produint. ▣
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L’obra recull 80 
anys d’història 
d’un col·lectiu amb 
especial incidència 
en la Transició.

La sessió va servir també per per 
debatre sobre el paper de l’advo-
cacia en la democràcia i les se-
ves propostes sobre les reformes 
legals necessàries davant la nova 
legislatura. 
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Presentació 
del Llibre 
“Los 
abogados 
que 
cambiaron 
España”

 DRETS HUMANS



3 d’octubre. El nou sistema de 
registre de la jornada laboral. 
El passat 12 de maig de 2019 va 
entrar en vigor la modificació de 
l’article 34 ET introduïda pel Reial 
Decret-llei 8/2019, de mesures ur-
gents de protecció social i de llui-
ta contra la precarietat laboral en 
la jornada de treball, instaurant 
el deure de l’empresa de garan-
tir el registro diari de jornada. Al 
llarg d’aquesta interessant ses-
sió es va analitzar, de la mà de la 
Sra. Maria Luz Bataller Cifuentes, 
directora general de la Inspecció 
de Treball a Catalunya, els detalls 
i aspectes a tenir en compte res-
pecte als drets i obligacions que 
tenen tant l’empresa com els tre-
balladors en relació amb l’obligat 
compliment d’aquest nou siste-
ma de registre de presència en la 
jornada laboral.

Darreres sessions 
formatives

A continuació us fem 
un resum de les 
principals activitats 

formatives dels darrers dos 
mesos a l’ICASBD.

19 de setembre. La instrucció de 
comprovació de valors dels béns 
immobles. Al llarg d’aquesta ses-
sió el Sr. Ricard Beltran i Bernabé, 
cap de l’Àrea d’Estudi i Anàlisi de 
l’Agència Tributària de Catalunya, 
ens va acostar als trets principals i 
punts a tenir en compte de la Ins-
trucció de l’Agència Tributària de 
Catalunya (ATC) per a la  compro-
vació del valor declarat d’aquells 
béns immobles transmesos one-
rosament o a títol lucratiu, i que 
té com a objectiu establir-ne el 
valor real -valor de mercat- als 
efectes de tributació per l’impost 
sobre transmissions patrimoni-
als i actes jurídics documentats 
i l’impost sobre successions i do-
nacions, una comprovació que 
esdevé prioritària quan el valor 
declarat sigui inferior al valor ca-
dastral vigent, o bé quan sigui 
igual o superior si hi concorren 
determinades circumstàncies, i 
en la qual intervenen els coefici-
ents de correcció del valor cadas-
tral en funció de la tipologia i ús 
de l’immoble, etc.

25 de setembre. Delictes sexuals 
en subjectes amb disminució 
psíquica: agressors i víctimes. 
Aquesta sessió, a càrrec del Dr. 
Bernat-N. Tiffon Nonis, psicòleg 
forense, Prof. de Psicologia Crimi-
nal i Forense en Universitat Abad 
Oliva (UAO) i en ESERP Business 
& Law School, i la companya Sra. 
Mª Carmen Gómez Martín, advo-
cada penalista, va servir per oferir 
una anàlisi dels delictes de na-
turalesa sexual en els quals s’hi 
veuen implicades persones amb 
una disminució psíquica, tant 
des de la perspectiva dels agres-
sors (tipus de quocient intel·lec-
tual -CI- i CMRC, segons tipologia, 
perfils de personalitat en subjec-
tes amb CI baix i CMRC, equipa-
ració jurídica de l’edat mental en-
tre victimari i víctima, amb edat 
biològica diferent entre ambdós, 
etc.), com des de la perspectiva 
de les víctimes (tipus de víctimes 
més probable de patir una agres-
sió sexual, valoració del dany psí-
quic y/o moral, valoració segons 
el barem de danys de les asse-
gurances privades, etc.), així com 
els possibles contextos de perpe-
tració d’aquests delictes (àmbit 
familiar i àmbit institucional) i la 
responsabilitat penal que se’n 
deriva.

 FORMACIÓ
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17 d’octubre. Conferència sobre 
darreres novetats en venciment 
anticipat i IRPH. La finalitat 
d’aquesta conferència era analit-
zar la recent sentència de la Sala 
1a. del TS 463/2019, de 11 de sep-
tiembre, sobre els efectes de la 
nulitat de les clàusules de venci-
ment anticipat després de la sen-
tència del TJUE de 26 de març de 
2019 i Interlocutòries de 3 de juliol 
de 2019, amb un anàlisi concret 
del que significa el sobreseiment 
del procediment.

També es va fer per par del po-
nent, el company José Antonio 
López Ordóñez,  una breu referèn-
cia a les Conclusions de l’Advocat 
General Szpunar sobre l’IRPH i la 
darrera doctrina d’algunes sales 
de diferents Audiències Provinci-
als respecte de la prescripció dels 
efectes restitutoris i les qüestions 
prejudicials plantejades al TJUE 
al respecte.



El passat 21 d’octubre va tenir lloc a la seu 
central de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de 
Sabadell l’acte de lliurament de premis 

als guanyadors i guanyadores del XIII Concurs 
de Fotogra que l’entitat ha organitzat enguany, 
després que el 4 d’octubre es reunís el Jurat per 
establir el veredicte.

L’acte va comptar amb la presència de bona part 
dels participants en el present certamen, així com 
d’alguns membres de l’equip de govern col•legial. 
El degà de la nostra institució, Manolo Hernández 
Martín, va destacar l’alt nivell tècnic i artístic de les 
obres que han concorregut a aquesta 13a edició 
del certament, per procedir seguidament a fer 
públic l’escrutini i a lliurar els premis.

El premi a la millor fotografia va anar a parar a 
Concepció Déu per l’obra, “Spaceship Earht Epcot, 
Florida”,  (que podeu apreciar a la pàgina següent  
d’aquest article), mentre que el segon premi se’l 
va endur l’obra “Una nit màgica” de la companya 
Aïda Vegas Fernández. Igualment, va ser distin-
gida amb el tercer premi la fotografia de Konrad 
Muñoz Jimeno titulada “Morning Vibe”.

D’atra banda, també es van atorgar quatre men-
cions especials del Jurat, a les obres “Dos cuerpos, 
un alma”. de Javier Roldán Busto, “Llums del 
capvespre al Cap de Creus”, de Núria Raspall Aluja, 
“Plougense”, de Davinia Martínez Molina, i “Ars 
longa, vita brevis”, de Rosa María Cabezas Castro.

La present edició ha comptat amb un total de 75 
obres originals de temàtica lliure, amb un total de 
28 participants entre col·legiats/des i no col·legiats/
des.

Abans de clausurar l’acte, el degà va recordar que 
les fotos romandran exposades a la primera planta 
de la seu col•legial del carrer de Lacy per tal que 
tots els col•legiats, col•legiades i ciutadania en 
general puguin gaudir de les obres, alhora que 
va encoratjar els presents perquè tornin a partici-
par en les properes edicions del concurs. ▣

Lliurament de premis Lliurament de premis 
del XIII Concurs de del XIII Concurs de 
FotografiaFotografia
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Ara fa uns dies va tenir lloc l’acte de 
lliurament de premis del XIII Concurs de 
Fotografia de l’ICASBD que, una vegada 
més, ha superat amb escreix les espectatives 
creades, amb èxit de participació i qualitat 
artística.
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Pujada a la Mola 2019, 
des de Cavall Bernat
El passat dissabte 19 d’octubre de 2019 va tenir lloc la tradicional Pujada 
a la Mola, organitzada per la Comissió d’Activitats Col·legials de l’ICASBD, 
conjuntament amb la Jove Advocacia de Sabadell.

L‘activitat, oberta també a familiars i 
amics dels col·legiats i col·legiades, va 
ser programada de manera que tots 

plegats poguéssin sortir des d’un mateix 
punt de trobada i, un cop a dalt, tot aquell 
que ho volgués, pogués recuperar forces 
amb un merescut esmorzar (bocata o plat) al 
mateix Restaurant de la Mola. Com sempre, 
va resultar una activitat molt enriquidora 
i divertida per sorit de la rutina de la feina 
diària. ▣

Obres 
guardonades 
al XIII Concurs 
de Fotografia 
de l’ICASBD.

El passat 9 de novembre la Jove 
Advocacia de Sabadell va retre 
homenatge a la nostra Txell Vidal, 

organitzant un torneig de pàdel que va 
ser tot un èxit: 24 participants d’arreu 
Catalunya.

Tot un èxit de participació que va servir per  
recordar, riure i fer esport plegats. Aquest, 
n’estem segurs, serà el primer de molts.

Agraïr també a la Jove Advocacia de 
Catalunya per la seva participació en 
aquest acte de germanor. 👥

Torneig de Padel    
“Memorial Meritxell Vidal”



Resum i Conclusions de la X 
Jornada sobre l’Ús del Català a 
la Justícia (Barcelona)

El 25 d’octubre de 2019 el Consell 
de l’Advocacia Catalana va cele-
brar a proposta de la Comissió 

de Llengua la X Jornada sobre l’Ús 
del Català a la Justícia. Aquesta de-
sena trobada va tenir com a objec-
tiu abordar la regulació i la pràctica 
dels drets lingüístics en l’àmbit de la 
justícia amb un especial èmfasi en la 
judicatura i és per això que va portar 
per títol “Drets lingüístics als jutjats: 
incompliment o desconeixement?”.

LLENGUA CATALANA
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Així doncs, podem arribar a la conclusió que, segons el parer de M. Josep Fe-
liu, els canvis normatius juntament amb una sensibilització del funcionariat 
judicial sobre el dret d’opció lingüística i el foment de la professió de jutge 
en el jovent català podrien fer incrementar l’eficàcia de l’actuació judicial da-
vant el respecte als drets lingüístics del ciutadà i dels professionals.

En darrer lloc, amb relació a la Sentència del procés, la magistrada va cons-
tatar que el Tribunal Suprem fa prevaldre el dret a la publicitat als drets lin-
güístics dels mateixos processats, una argumentació molt “sorprenent”, en 
paraules de la mateixa ponent.

Taula rodona: “Drets lingüístics als jutjats: incompliment o desconeixe-
ment?”

La segona part de la jornada va donar veu a diversos actors de l’àmbit judi-
cial al voltant d’una taula rodona que va portar per títol “Drets lingüístics als 
jutjats: incompliment o desconeixement?” i que va ser moderada per Marta 
Alsina, del Col·legi de l’Advocacia de Girona. La taula rodona va estar formada 
per Montserrat Raga Marimón, magistrada del Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu núm. 5 de Barcelona; Francisco Escudero Moratalla, secretari coordina-
dor provincial de justícia a Girona, i Jaume Puig, advocat.

Taula rodona formada per Marta Alsina, Montserrat Raga Marimón, Fran-
cisco Escudero Moratalla i Jaume Puig (d’esquerra a dreta). [Foto: Miquel 
Coll].

Algunes de les solucions que es van debatre van ser aconseguir fer prevaldre 
el dret del ciutadà sobre el dret dels funcionaris, que són, en realitat, els que 
decideixen la llengua del procés; sensibilitzar el funcionariat judicial de la 
importància de respectar els drets lingüístics; recuperar el prestigi del català 
jurídic, i establir com a deure el coneixement del català. En un moment es 
va valorar com a solució que els jutges oferissin el dret d’opció lingüística a 
l’inici dels judicis, però, segons Raga Marimón, perquè això passi caldria que 
estigués regulat per una llei orgànica.

Conclusions

Les conclusions i cloenda van anar a càrrec de Joan Riera, president de la 
Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana i degà del Col·legi 
d’Advocats de Vic, Ignasi Puig Ventalló, president del Consell de l’Advocacia 
Catalana, i de Joan Badia, secretari del Col·legi de l’Advocacia de Sabadell. La 
principal conclusió a la qual es va arribar és que al cos de funcionaris estatal 
que treballa als jutjats, en general, li és indiferent la garantia dels drets lin-
güístics. Conceben l’ús del català en la tramitació judicial com una càrrega 
de treball extra i un inconvenient. Així mateix, també es va concloure que cal 
fer prevaldre els drets dels ciutadans per sobre dels del funcionari, i que cal 
remarcar contínuament el paper de servidor públic que hauria d’exercir en 
tot moment un jutge, fiscal o lletrat de l’Administració de justícia. ▣

La inauguració va anar a càrrec d’Ester Franquesa, directora general de Po-
lítica Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, consellera de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, i Joan Riera, president de la Comissió 
de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana i degà del Col·legi d’Advocats 
de Vic. Franquesa va donar compte de les estadístiques vigents sobre els 
usos del català en l’Administració de justícia, va recordar el mandat incom-
plert de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries i va remar-
car la importància que el jutge conegui la llengua del procés, idea que va 
resumir amb l’aforisme “lingua novit curia”. Per la seva banda, Joan Riera va 
condemnar la situació actual del català a l’Administració de justícia, va resse-
guir les conclusions de les jornades anteriors i va animar a continuar el debat 
i la reflexió sobre aquest tema. En darrer lloc, va intervenir la consellera Ester 
Capella, la qual va mostrar preocupació pels baixos índexs d’ús del català en 
la justícia.

Ponència: “Com incrementar l’eficàcia de l’actuació judicial davant el res-
pecte als drets lingüístics del ciutadà i dels professionals”, a càrrec de la 
magistrada M. Josep Feliu.

Amb l’objectiu de respondre a l’interrogant “com incrementar l’eficàcia de 
l’actuació judicial davant el respecte als drets lingüístics del ciutadà i dels 
professionals’”, la magistrada M. Josep Feliu va fer referència a la normativa 
en matèria de dret lingüístic, a la situació actual dels drets lingüístics als jut-
jats i al dret comparat. I va reservar una última referència a la Sentència del 
procés, atesa l’actualitat d’aquesta resolució judicial.
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Carregar amb el mort (cast.: Cargar con el muerto)

Al·ludeix a aquelles situacions en què algú ha d’assumir o fer-se càrrec d’alguna cosa 
o fet dels quals no n’és responsable. L’origen d’aquesta frase cal trobar-lo a l’Edat Mit-
jana, en què en alguns territoris europeus -especialment germànics, tot i que també 
s’hi va aplicar en els Furs de Lleó i de Navarra- quan es trobava un cadàver però se’n 
desconeixia qui havia estat l’assassí, els parents o veïns del poble havien de fer-se 
càrrec del mort, assumint de manera conjunta una multa -anomenada homicidius 
o homecillo-. Segons aquesta pràctica, recollida posteriorment en la figura de la res-
ponsabilitat col·lectiva pròpia del dret penal germànic, es concebia subjecte del de-
licte l’home no com a persona individual, sinó com a part de tot un col·lectiu, de ma-
nera que davant la comissió d’un delicte greu tots els habitants de la vila n’havien de 
respondre, sempre que no es pogués determinar qui havia estat el culpable directe. 
Aquesta obligació pecuniària va provocar que, amb el pas del temps, alguns veïns 
carreguessin amb el mort i es desfessin del cos llençant-lo al riu o bé traslladant-lo 
lluny del poble per evitar les conseqüències legals del succés i, especialment, per no 
haver de liquidar la multa.

Afluixar la mosca (cast.: Soltar la mosca)

Vol dir donar diners o pagar (un deute, una ronda de copes, etc.), especialment quan 
no es té gaires ganes o voluntat de fer-ho. L’expressió fa referència a una persona 
amb el puny tancat perquè ha atrapat una mosca i no la vol deixar anar. Com ara el 
puny tancat de l’avar, que reté amb força la moneda que ha de servir per liquidar, i 
amb aquesta frase se’l commina a pagar i a que afluixi la mosca/moneda perquè es-
capi del seu puny. L’origen de la dita prové de l’època coneguda com a Segle d’Or (se-
gles XVI i XVII) en la qual van sorgir un gran nombre de vocables entre els membres 
de la germania, murris i rufians, que tenien el seu propi argot per referir-se a infinitat 
de coses, sobretot les relacionades amb actes delictius, amb la finalitat d’entendre’s 
només entre ells (un altre exemple seria l’expressió “mosca hi ha en l’arròs”, que en la 
seva variant en castellà equivaldria a “aquí hay gato encerrado”, i que utilitzem quan 
volem dir que alguna cosa no ens quadra o que hi ha motius fundats per sospitar-hi). 
Molts van ser els escriptors de l’època (com ara Francisco de Quevedo) als quals els 
agradava utilitzar en les seves obres aquest argot i expressions utilitzades freqüent-
ment per delinqüents i trapelles.
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Dites i Frases Fetes i Refranys
per Miquel Fernández, Secretari Tècnic

Presentació del llibre:

L’ESCLAT QUE ARA M’OFRENES
Obra poètica de Lluís Casals, exdegà de 

l’ICASBD
 20 de novembre de 2019, 19 hores.

Tots tenim present la figura de l’antic degà Lluís Ca-
sals i Garcia (1912-1993), qui té dedicada una sala al 
Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, junt amb el seu 

pare, Gabriel Casals, el qual també fou degà. Però, a part 
de la seva vessant d’advocat i degà, va ser una persona 
amb una biografia apassionant. Des de ben jove va estar 
vinculat a diverses entitats cíviques i culturals locals, va 
combatre amb l’exercit republicà a la Guerra Civil, va pa-
tir exili, participà en la resistència durant l’ocupació nazi 
(França li va atorgar la Legió d’Honor), fou redactor i di-
rector del Diari de Sabadell, director de l’Institut Escolà M. 
B. Cossío, i escriptor. Joan Oliver – Pere Quart, li deia l’any 
1982 en una carta: “tu ets el darrer de la Colla”, referint-se 
a la coneguda Colla de Sabadell, grup d’intel·lectuals que 
van revolucionar el panorama cultural sabadellenc.  Com 
a poeta, va deixar una extensa obra, en la major part inè-
dita, que ara ha estat recuperada en el llibre que es pre-
senta. Poemes escrits entre 1929 i 1948, que inclouen els 
de la guerra civil i de l’exili. 

Hi intervindran:

Antoni Clapés, poeta.
Isabel Casals, filla de l’autor.
Teresa Mira, presidenta d’Omnium Cultural Sabadell, impulsors de l’edició.
Jaume Arboledas, advocat i músic, que interpretarà alguns poemes del llibre.
Joan Badia, secretari Junta de Govern i president Comissió de Llengua Catalana ICASBD.
Josep Farnés, vicedegà ICASBD i vicepresident Comissió de Llengua Catalana ICASBD.
Manolo Hernández, degà de l’ICASBD.

COMISSIÓ DE LLENGUA CATALANA

Lloc: Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, (c. Lacy, 15) Sabadell. 

Informació: 93 726 53 55. A/e: llengua@icasbd.org



LA CONTRATACIÓN DE LOS SER-
VICIOS DE ABOGACÍA POR LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN 
EL MARCO DEL DERECHO DE LA 
UNION EUROPEA

Preliminar

Quizás haya pasado algo inadvertida la reciente Sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 6 de junio de 2019 en 
el asunto C-264/18. Seguramente puede ser porque el día a día de los abogados 
y abogadas no dé tiempo a analizar una cuestión como la que trata, relacionada 
además con una administración como la pública institucional (Ayuntamientos, 
Diputaciones, empresas públicas, etc.), pero precisamente por lo que trata y por 
lo que pueda afectar a nuestro colectivo, merece a mi parecer algún comentario 
ni que sea mínimo.

La raíz del problema

Como en todo proceso, éste empieza con una demanda que inician y promue-
ven tres firmas o bufetes de abogados belgas contra el Consejo de Ministros de 
Bélgica con el fin de declarar la nulidad de determinadas disposiciones relativas 
a contratación pública de su país. 

Concretamente, dichas disposiciones son las que prevé el artículo 10, letras c) y d), 
incisos i), ii) y v) de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública. Este artículo regula las ex-
clusiones específicas relativas a los contratos de servicios y, entre las mismas se 
encuentran las que seguidamente se transcriben:

“c) servicios de arbitraje y de conciliación; 
 
d) cualquiera de los siguientes servicios jurídicos: 
 
 i) representación legal de un cliente por un abogado, en el sentido del 
artí culo 1 de la Directiva 77/249/CEE del Consejo en: 
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— un arbitraje o una conciliación celebrada en un Estado miembro, un tercer 
país o ante una instancia internacional de conciliación o arbitraje, o 

— un procedimiento judicial ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades 
públicas de un Estado miembro, un tercer país o ante órganos jurisdiccionales o 
instituciones internacionales, 

 ii) asesoramiento jurídico prestado como preparación de uno de los pro-
cedimientos mencionados en el inciso i) de la presente letra, o cuando haya una 
indicación concreta y una alta probabilidad de que el asunto sobre el que se 
asesora será objeto de dichos procedimientos, siempre que el asesoramiento lo 
preste un abogado en el sentido del artículo 1 de la Directiva 77/249/CEE,
(…)

 v) otros servicios jurídicos que en el Estado miembro de que se trate estén 
relacionados, incluso de forma ocasional, con el ejercicio del poder público; “

El derecho belga

El gobierno belga traspuso la Directiva 2014/24 mediante la loi relative aux marc-
hés publics els 17 de junio de 2016 y en su artículo 28.1 disponía que

«§ 1.      Sin perjuicio del apartado 2, la presente Ley no será de aplicación a los 
contratos públicos de servicios que tengan por objeto:
(…)
3.º      servicios de arbitraje y conciliación,
4.º      cualquiera de los siguientes servicios jurídicos:
a)      representación legal de un cliente por un abogado, en el sentido del artícu-
lo 1 de la Directiva [77/249] en:
i.      un arbitraje o una conciliación celebrada en un Estado miembro, un tercer 
país o ante una instancia de conciliación o arbitraje internacional, o
ii.      un procedimiento judicial ante los órganos jurisdiccionales o las autorida-
des públicas de un Estado miembro, un tercer país o ante órganos jurisdicciona-
les o instituciones internacionales,
b)      asesoramiento jurídico prestado como preparación de uno de los procedi-
mientos mencionados en la letra a) del presente apartado, o cuando haya una 
indicación concreta y una alta probabilidad de que el asunto sobre el que se 
asesora será objeto de dichos procedimientos, siempre que el asesoramiento lo 
preste un abogado en el sentido del citado artículo 1 de la Directiva [77/249],
(…)
e)      otros servicios jurídicos que en el Reino de Bélgica estén relacionados, inclu-
so de forma ocasional, con el ejercicio del poder público;
§ 2.      Mediante Real Decreto se establecerán las normas de adjudicación a las 
que estarán sujetos los contratos contemplados en el apartado 1, punto 4º, letras 
a) y b), en los casos que se determine.»

Es decir, si comparamos la versión de la Directiva con la legislación transpuesta 
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por el gobierno belga, es prácticamente una copia del texto del Derecho europeo.
La demanda, que fue interpuesta ante el Tribunal constitucional belga, alegaba 
que esas disposiciones, al tener como consecuencia sustraer la adjudicación de 
los servicios que en ellas se contemplan de las normas de adjudicación de con-
tratos públicos previstas por la citada Ley, crean una diferencia de trato que no 
puede justificarse.

Y razón no les faltaba a los demandantes puesto que, al estar estos servicios de 
mediación, arbitraje y jurídicos excluidos de la legislación de contratos públicos, 
podía darse el caso que cualquiera de las administraciones públicas del país con-
tratase a un mediador, árbitro o abogado sin pasar por dichos filtros procedimen-
tales.

La cuestión prejudicial 

El Tribunal Constitucional de Bélgica ante los argumentos de hecho y de derec-
ho tiene dudas sobre cómo tiene que resolver el litigio principal y plantea una 
cuestión prejudicial ante el TJUE para que diga si la exclusión de dichos servicios 
de la contratación pública es contraria a los objetivos que persigue la Directiva 
europea 2014/24, relativos a la plena competencia, la libre prestación de servicios 
y la libertad de establecimiento, y si los principios de subsidiariedad y de igualdad 
de trato no deberían haber conducido a una armonización de las normas de la 
Unión también por lo que respecta a esos servicios.

La Sentencia 

Pues bien, y resumiendo los argumentos que ofrece la Resolución, estos son:

1. En cuanto a árbitros y mediadores. - Como quiera que árbitros y mediadores 
deben ser aceptados por todas las partes en conflicto y se designan de común 
acuerdo, su selección no puede regirse por las normas de adjudicación de los 
contratos públicos.

2. En cuanto a servicios prestados por abogados. – El argumento aquí es un poco 
más sutil porque la base para que sean excluidos de la contratación pública yace 
en el hecho de que dichos servicios sean prestados ante una instancia interna-
cional, de modo que si es así quedarán excluidos y, por tanto, a sensu contrario 
cuando se trate de servicios de asesoramiento o representación legal en el ámbi-
to interno o nacional sí que estarían sometidos a las normas de contratación pú-
blica. Su desarrollo argumental se encuentra en el punto 35 que a continuación 
transcribimos parcialmente:

“35. A este respecto, ha de señalarse que el artículo 10, letra d), incisos i) y ii), de 
la Directiva 2014/24 no excluye todos los servicios que puede prestar un aboga-
do en beneficio de un poder adjudicador del ámbito de aplicación de la citada 
Directiva, sino únicamente la representación legal de su cliente en un procedi-
miento ante una instancia internacional de arbitraje o de conciliación, ante los 
órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un Estado miembro o de 
un tercer país y ante los órganos jurisdiccionales o instituciones internacionales, 
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así como también el asesoramiento jurídico prestado como preparación de dic-
ho procedimiento o ante la eventualidad de este.” (…)

Lo más sorprendente del caso es que para justificar esta decisión, el TJUE lo ra-
zona del siguiente modo: 

“Tales servicios prestados por un abogado solo se conciben en el marco de una 
relación intuitu personae entre el abogado y su cliente, marcada por la más es-
tricta confidencialidad.”

La pregunta que salta a primera vista es: ¿y los servicios ante órganos jurisdiccio-
nales nacionales no se conciben como una relación intuitu personae y marcada 
por la confidencialidad? Y si no es así, entonces ¿qué naturaleza jurídica va a te-
ner a partir de ahora el contrato de servicios de asesoramiento o defensa jurídi-
ca?; o ¿cómo va a afectar este cambio de signo con relación a los aspectos éticos 
y deontológicos de la profesión?

Breve relación al caso español

España traspuso la Directiva 2014/241  mediante la Ley 9/2017, de 8 de noviem-
bre de contratos del sector público. Es en su artículo 19, letra e) donde regula de 
una forma un tanto confusa la exclusión de algunos servicios jurídicos. Y decimos 
confusa porque, a diferencia de la Directiva, que como hemos visto en su artículo 
10 lleva por título las “Exclusiones específicas relativas a los contratos de Servici-
os”, el artículo 19 español lo titula “Delimitación general”, teniendo en cuenta que 
éste pende de la Sección 2 dedicada a los “Contratos sujetos a una regulación 
armonizada”.

Por lo demás, y a pesar de esta imprecisión desde mi punto de vista a la hora de 
encuadrar la exclusión de los servicios jurídicos, sigue el modelo europeo de la 
Directiva. Queda excluida, por tanto, el servicio de arbitraje o conciliación y en 
cuanto al asesoramiento jurídico sólo queda excluido aquel que se prese ante 
órganos jurisdiccionales de instancias internacionales.

Crítica

Desde mi punto de vista y en cuanto al asesoramiento jurídico se refiere, parece 
inconcebible desde un punto de vista material que el TJUE sólo avale como rela-
ciones intuitu personae y marcada por la más estricta confidencialidad aquellos 
casos prestados ante instancias internacionales, pues aunque nada dice sobre los 
asesoramientos jurídicos que se realizan en el marco interno, parece subyacer en 
todo este argumentario el tremendo error de categorizar los servicios jurídicos 
en nacionales e internacionales, siendo sólo en estos últimos los que merecen de 
unas características o privilegios especiales en cuanto a su contratación desde el 
sector público.

27 de octubre de 2019.

1 También se transponía la Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
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Darrers acords 
de Junta

JULIOL 2019

- Contactar amb el CGAE per acollir a 
l’ICASBD la presentació del llibre “Aboga-
dos que cambiaron España” i del docu-
mental “La Defensa por la Libertad”.

- Aprovar 3 propostes de resolució de 
l’Àrea de Tresoreria.

- Aprovar 11 propostes i informes que pre-
senta la Comissió TOAD.

- Aprovar 30 expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia.

- Concedir la vènia sol•licitada per una lle-
trada per assumir la defensa d’uns proce-
diments que se segueixen a un Jutjat de 
Primera Instància de Sabadell.

- Aprovar 8 dictàmens de la Comissió de 
Taxació de Costes i Jura de Comptes. 

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i 
canvis de situacions en el cens col•legial 
que presenta el secretari.

- Autoritzar la cessió d’ús de la Sala d’Ac-
tes, a sol•licitud d’una entitat.

- Publicitar un curs gratuït que ofereix 
una editorial sobre Compliance.

A continuació us oferim un resum/ressenya 
dels principals acords de Junta dels mesos 
d’abril a juny de 2019:
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- Nomenar nous representants de 
l’ICASBD a l’Ajuntament de Sabadell.

- Aprovar el Pla de viabilitat de l’EPPA que 
presenta el seu director, Sr. MARC COMA.

- Aprovar la proposta del degà pel que fa 
als encàrrecs fets al director de l’EPPA, 
que s’incorpori el membre de Junta, Sr. 
GARCÍA BARROSO, en el nou grup de For-
mació per fer d’enllaç amb la Junta i, cor-
relativament, que el membre de Junta, 
Sr. MIGUEL SÁNCHEZ, torni a assumir la 
presidència de DD.HH., en acceptar el Sr. 
GARCIA BARROSO ser membre del grup 
de Formació.

- Aprovar la incorporació al Registre d’Àr-
bitres d’un lletrat, atès que compleix els 
requisits.

- Autoritzar la cessió d’ús de la Sala d’Ac-
tes sol•licitada per un Associació.

- Acceptar el pressupost per a la substitu-
ció dels 2 discs durs del servidor ICASBD.

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-
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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.

SETEMBRE 2019

- Aprovar la relació d’altes i baixes als di-
ferents torns del TOAD i al SOJ per al 4t 
trimestre del 2019 que presenta la Comis-
sió TOAD.
 
- Aprovar la proposta i l’informe que pre-
senta la Comissió TOAD en relació amb el 
Reglament de Formació TOAD.

- Aprovar  9 expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia. 

- No autoritzar l’aixecament de l’obligat 
secret de comunicacions entre advocats 
sol·licitat per un lletrat, per poder apor-
tar a un procediment les comunicacions 
mantingudes, via correu electrònic, amb 
la lletrada de la contrària.  

- Autoritzar l’aixecament de l’obligat se-
cret de comunicacions entre advocats 
sol·licitat per una lletrada, per poder apor-

tar a un procediment les comunicacions 
mantingudes, via correu electrònic, amb 
el lletrat contrari. 

- Aprovar 3 dictàmens que presenta la 
Comissió de Taxació de Costes i Jura de 
Comptes. 

- Aprovar la instal·lació i posada en marxa 
del software Servei web Portal de l’Em-
pleat en el sistema de control horari/jor-
nada.

- Aprovar les relacions d’altes/baixes i 
canvis en el cens col·legial que presenta 
el secretari.

- Aprovar les baixes col·legials, per im-
pagament de quotes i taxes, de 2 col·le-
giat/des, en virtut de les resolucions que 
obren en l’acta.

- Aprovar la conversió a indefinit del con-
tracte laboral de una membre del perso-
nal de l’ICASBD.

- Aprovar la reparació de la impressora de 
la delegació de l’Eix Macià i la placa de 
l’ordinador de la segona planta de l’Eix 
Macià.

Loteria de Nadal 2019

Us recordem que, com cada any, teniu 
ja a la vostra disposició les butlletes 
de participació del nostre Col·legi 

per al sorteig extraordinari de Nadal del 
proper 22 de desembre de 2019.  

Ja podeu adquirir, doncs, les butlletes -tant 
a la seu central com a les 2 delegacions 
col·legials- al preu de 3 euros/unitat. 👥
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