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En el meu programa electoral, em 
vaig comprometre a reduir la quota 
col·legial un 10% en aquest mandat 

i l’hauré aconseguit rebaixar en només 
un 7,5%.

Un 2,5% de reducció de quota, represen·
ta una reducció de la partida d’ingressos 
de 10.000€/any aproximadament, a raó 
de 12€/any per cada col·legiat resident 
exercent.

Han estat quatre el principals factors que 
ho han impedit: 1/ la necessària renova·
ció dels equips informàtics de les tres 
seus per permetre al personal contractat 
desenvolupar la seva feina amb normali·
tat i a les col·legiades i col·legiats disposar 
d’ordinadors nous per a la seva utilització 
puntual, 2/ la despesa no pressupostada 
originada per un acomiadament que es 
va haver d’afrontar, 3/ les també impre·
vistes obres de manteniment que s’han 
hagut d’executar a la coberta, façanes i 
pati de l’edifici de la seu central, i 4/ el 
degoteig constant del número de col·
legiats, realitat aquesta comú a tots els 
col·legis d’advocats d’arreu l’Estat i que 
l’ICASBD també pateix.

Entre el 31 de desembre de 2015 i en·
guany, hem tingut 53 altes per 165 bai·
xes col·legials, el que ha obligat a reduir 
la partida d’ingressos per quotes per al 
2020 en 12.000€.

No hauré complert al 100% aquest punt 
de reducció de la quota, però la respon·
sabilitat i el seny també formaven part 
del meu programa de compromisos, i 
mantenir l’equilibri pressupostari i el pa·
trimoni institucional i garantir la viabi·
litat econòmica, no tinc cap dubte que 
ha de primar per sobre d’aquella quarta 
part de compromís.

No obstant això, no hi renuncio del tot i 
plantejaré a la Junta de Govern la possi·
bilitat d’aplicar la reducció pendent del 
2,5% que no hem pogut incloure al Pres·
supost del 2020 si al llarg de l’exercici ob·
tenim ingressos extraordinaris o marge 
de benefici suficient com per fer·ho.

D’altra banda, com bé sabeu, em 
vaig comprometre a recuperar el 
prestigi i la bona imatge del Col·le·

gi i efectivament, no sense esforç i dedi·
cació, estem aconseguint que l’ICASBD 
assoleixi reconeixement i torni a ser una 
institució referent enguany.

A nivell ciutadà, se’ns consulta i escolta.

A nivell de govern autonòmic, deixem 
paleses ben a les clares les nostres de·
núncies i reivindicacions per millorar el 
servei públic de l’Administració de Justí·
cia.

A nivell d’advocacia catalana, ostentant 
el càrrec de Conseller Secretari del CI·
CAC, l’ICASBD ha guanyat presència i 
protagonisme.

A nivell d’advocacia espanyola, amb elec·
cions a la presidència del CGAE acabades 
de convocar, l’ICASBD dirigeix i coordina 
el Grupo de Trabajo Transversal de apoyo 
a la abogacía.

I a nivell col·legial, no dubtem en elevar 
protestes i cursar denúncies i reclamaci·
ons en defensa dels col·legiats ICASBD. 
Tantes com han calgut he signat com a 
degà, ni una menys.

Sigui doncs l’àmbit que sigui, l’ICASBD 
està sempre present treballant pel bon 
nom i prestigi de la professió i en defen·
sa del dret de Defensa.
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El passat 18 de desembre va tenir 
lloc a la sala d’actes de l’Il•lustre 
Col•legi de l’Advocacia de Saba·

dell, la II Junta General Ordinària de 
l’exercici 2019. La sessió s’inicià en  úni·
ca convocatòria, a les 12 hores, amb la 
benvinguda als presents per part del 
degà, Sr. Manolo Hernández Martín, i 
tot seguit s’abordà el primer punt de 
l’ordre del dia, la lectura per part del 
secretari, Sr. Joan Badia i Gauchia, de 
l’acta de la Junta General anterior, que 
va ser aprovada.

Tot seguit el tresorer analitzà i justifi·
cà de manera detallada les diferents 
partides que integraven la proposta 
de pressupost per a l’exercici 2020. El 
Sr. José Miguel García Gallego desta·
cà algunes petites variacions o ajus·
taments en determinades àrees dins 
d’un pressupost  marcat per la con·
tenció general de despeses, com ve 
sent la tònica general en els darrers 
exercicis.

 LA JUNTA INFORMA
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Després d’algunes qüestions 
apuntades pels  presents re·
lacionades amb alguna parti·
da concreta, el pressupost es 
va sotmetre a la votació de la 
Junta General i va ser aprovat 
per unanimitat dels assistents.

Seguidament, es van passar a 
debatre i votar dues proposici·
ons presentades per diversos 
col•legiats i col•legiades, tal i 
com preveuen els estatuts de 
l’ICASBD, i que s’havien posat 
a disposició dels i les assistents 
amb antelació a través del 
web col•legial. Les mateixes 
van donar lloc a un interessant 
debat en relació al paper de 
la Comissió de drets humans 
i la seva autonomia, així com 
en relació al posicionament 
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polític de l’ICASBD. Les citades 
proposicions van ser votades i el 
resultat de l’escrutini es va con·
signar a l’acta, que aviat tindreu 
a disposició a l’àrea privada de 
la web.
 
I finalment, sense que hi ha·
guessin més assumptes per  
tractar en la present convocatò·
ria, s’aixecà la sessió a les 20.30 
hores. 

Tot seguit us facilitem el quadre 
amb el  les quotes col•legials de 
l’ICASBD, aprovats en la present 
Junta General. A la web ICASBD 
podeu consultar el pressupost i 
el quadre complert de quotes. 
▣
LA JUNTA DE GOVERN

QUOTES COL·LEGIALS ICASBD 2020 Import Anual Pagament
Exercent primer i segon any 216€ MENSUAL 18€

Exercents i residents menors de 28 anys 360€ MENSUAL 30€  

Exercents i residents entre 28 i 65 anys 456€ MENSUAL 38€  

Exercents i residents entre 66 i 69 anys 360€ MENSUAL 30€  

Exercents i no residents fins a 69 anys 196€
TRIMESTRAL 

49€  

Alumnes Curs Litigació (1)(1). En concloure el curs o cursos de 
Litigació, el col•legiat abonaria la quota corresponent d’acord 
amb la seva situació en aquell moment. 

164€ (1) TRIMESTRAL 41€

No exercents, residents i no residents 164€ TRIMESTRAL 41€

Exercents, no exercents, residents i no residents de 70 anys en 
endavant EXEMPTS EXEMPTS

DRETS DE COL•LEGIACIÓ ICASBD
NOVA INCORPORACIÓ 350€ UNIC

REINCORPORACIÓ/PROCEDENT D’UN ALTRE COL•LEGI 150€ UNIC

ALUMNES CURS DE LITIGACIÓ 0€



Reunió amb 
l’Ajuntament 
de Badia per 
assessorar 
Comunitats

ACTUALITAT

Sumari
Novembre - Desembre 2019

Sumari
Novembre - Desembre 2019

8 9

L’Ajuntament de Badia s’ha reunit 
avui amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Sabadell per estudiar fórmules 

d’assessorament en matèria de morositat i 
en casos d’incompliment de la normativa 
de la propietat horitzontal a les comunitats 
de veïns de Badia del Vallès.

A la reunió han assistit, per part de 
l’Ajuntament, l’alcaldessa, Eva Menor; 
el tinent d’alcaldessa primer, de l’Àrea 
de Presidència, Planificació Estratègica 
i Regeneració Urbana, Rafael Moya, i el 
tinent d’alcaldessa tercer, de l’Àrea de 
Ciutadania i Drets Civils, Josep Martínez. 
Per part de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats han 
participat el diputat primer, de Relacions 
amb l’Administració de Justícia, Josep 
Farnés, i la presidenta de la delegació de 
Cerdanyola, bibliotecària i membre de la 
Junta de Govern del Col·legi, Eulàlia Barros.

Aquesta reunió forma part de les accions de 
cara a la creació de l’Oficina de l’Habitatge 
de Badia, un servei que centralitzi totes 
les gestions relacionades amb les llars. 
La intenció de la reunió és estudiar la 
possibilitat de realitzar un conveni amb 
el col·legi i que aquest organisme pugui 
oferir assessorament i realitzar jornades 
informatives adreçades a la ciutadania. ▣



ACTUALITAT

El nostre degà, Manolo Hernández, 
va acudir a títol individual a la cita 
de Córdoba, a la qual va participar 
activament a les ponències sobre 
precarització de la professió, 
aspecte que ja està treballant 
des de la presidència del Grup de 
Treball que el Consejo General 
de la Abogacía Española ha creat 
recentment per visibilitzar i tractar 
aquesta realitat social que afecta 
molt bona part de l’Advocacia.
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Convocats per la Xarxa d’Ad-
vocats i Advocades #RED, els 
passats divendres 29 i dissab-

te 30 de novembre va tenir lloc a 
Córdoba el primer Congrés de l’Ad-
vocacia Independent, amb prop de 
400 lletrats de tota Espanya, amb la 
idea de representar al 85 per cent 
de la professió del país, és a dir, als 
advocats que exerceixen en solitari 
o en petits despatxos.

La finalitat del congrés, segons va 
informar l’organització, és analitzar 
i estudiar el present i el futur de la 
professió i “la seva deriva mercan-
tilista, la seva ‘uberització’, la com-
petència de les grans companyies i 
firmes legals i els atacs” que pateix 
“des d’un poder polític i econòmic”, 
sent “totes elles circumstàncies que 
han suposat en els últims anys per 
als advocats independents un min-
vament en la seva activitat i ingres-
sos econòmics”.

D’igual forma, el propòsit d’aquest 
congrés ha estat “buscar solucions 

als problemes existents en àrees 
com ara la conciliació familiar i per-
sonal” dels lletrats i lletrades, “o en 
el torn d’ofici”, organitzant i mobilit-
zant, amb aquesta finalitat, “a tots 
aquests advocats i advocades inde-
pendents que cada vegada veuen 
més amenaçada la professió, pa-
ralitzats els seus drets i retallada la 
seva activitat”.

Segons el parer de la Xarxa d’Advo-
cats i Advocades, la ciutadania “ha 
de prendre consciència del neces-
sari que resulta que existeixin ad-
vocats independents, que defensin 
els seus interessos i que no estiguin 
controlats, ni per les grans compa-
nyies, ni pels grans poders”, perquè 
“són els advocats i advocades inde-
pendents els que els defensen da-
vant dels abusos dels més podero-
sos”.

Així, “si sempre s’ha dit que sense 
jutjats dotats de mitjans i jutges 
independents no hi ha Justícia, és 
una obvietat que no n’hi haurà tam-

Primer Congreso 
de la Abogacía 
Independiente
Córdoba, 29 i 30 de novembre

poc sense una advocacia indepen-
dent que faci valer els drets dels 
seus clients”.

Per tot això, el programa del pri-
mer Congrés de l’Advocacia Inde-
pendent abastava una sèrie de po-
nències, que han estat presentades 
pels propis congressistes i per sim-
patitzants del col·lectiu, de manera 
pública i oberta, i convenientment 
esmenades d’igual manera, i que 
s’han agrupat sota quatre grans 
blocs: ‘Precarització’, ‘Conciliació’, 
‘Torn d’Ofici’ i ‘Ponències Vàries’. 
Aquestes ponències es van debatre 
i sotmetre a la votació dels congres-
sistes.

A més a més, el congrés comptarà 
amb tres panells temàtics relacio-
nats. El primer a càrrec de l’advocat 
del cas Aziz, Dionisio Moreno, “un 
advocat independent” que “va sal-
var milers d’executats hipotecaris 
dels abusos que, enfront d’ells, la 
banca venia cometent, i va obligar 
el poder polític a canviar el sistema 

de desnonaments a Espanya”.

Per la seva part i per tal d’analitzar 
la proposta legal de reforma de la 
normativa processal tendent a ga-
rantir els drets dels advocats a con-
ciliar vida professional i personal, el 
segon panell va anar a càrrec del 
catedràtic emèrit de la Universitat 
Complutense i catedràtic de núme-
ro de la Reial Acadèmia de la Juris-
prudència i Legislació, Andrés de la 
Oliva Santos.

En aquesta mateixa matèria de la 
conciliació i en relació també amb 
el torn d’ofici, es van exposar di-
versos testimonis reals d’advocats 
i advocades que han patit els pro-
blemes de la conciliació i l’absència 
d’una regulació clara que protegeixi 
aquest dret, perquè “no és estrany 
veure advocades que acaben de ser 
mares o advocats que estan malalts 
o acabats d’operar, havent de cele-
brar judicis perquè no tenen dret a 
la suspensió de les vistes ni a la pa-
ralització de terminis”. ▣



El fet havia existit des de 
sempre, però els nostres 
clients no van començar a 

parlar del mobbing laboral fins que, 
ara fa 14 anys, alguns companys van 
aconseguir les primeres sentències 
de condemna i els mitjans de 
comunicació van començar a 
dedicar-hi pàgines i pàgines de 
reportatges. En l’actualitat, la 
precarització de les condicions de 
treball i una major sensibilització 
respecte a la protecció dels drets 
fonamentals en l’àmbit laboral 
han situat les denúncies per 
mobbing en el centre de moltes 
denúncies i processos judicials, amb 
conseqüències imprevisibles i sovint 
molt greus per a les dues parts.
 
Per això, la Comissió de Formació 
va convidar l’Il·lm. Sr. Guillermo 
Oteros Valcarce, magistrat-jutge, 
Jutjat Social núm. 2 de Sabadell, el
Sr. Joan Carles Cerdà, advocat
i Sr. J. Francisco Lozano Fernández, 
advocat, perquè ens ofereixin la 
seva visió, les seves experiències 
i, per què no, els seus consells, 
sobre la delimitació dels supòsits 
d’assetjament laboral, els 
problemes relatius a la seva prova 
i les seves diverses conseqüències i 
implicacions en diferents àmbits. ▣
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Taula rodona 
sobre mobbing 
laboral

 FORMACIÓ



El passat 23 de novembre de 2019 va resultar 
escollida la nova Junta de Govern en l’assem·
blea que va celebrar·se a la seu de l’Il·lus·

tre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell (ICASBD) 
després que del procés electoral en sorgís una sola 
candidatura.

L’assemblea i posteriorment el ple de la Junta 
Directiva de la Jove Advocacia de Catalunya (JAC), 
van escollir com a nous membres de la Junta de 
Govern de la JAC els següents càrrecs:

• Marcos Javier Espejo Rosas, Secretari – GAJ 
Tarragona

• Anna Camps Palacios, Tresorera – GAJ Granollers

• Toni Franquet Rengel, Vicepresident – GAJ 
Mataró

• Carles·Joan Lorente Rivera, President – JAS 
Sabadell

La primera part de l’assemblea, presidida per la 
Junta de Govern sortint, va servir per a ultimar 
els acords, rendir comptes per la tresoreria i, en 
definitiva, acomiadar·se després de dos anys de 
feina inestimable i dedicada a la jove advocacia 
catalana.

La nova Junta de JAC va presentar·se tot exposant 
algunes de les propostes que preten materialitzar 
en pro de la professió i la pròpia corporació, com 
ara modificar els estatuts de l’associació per tal 
d’adaptar·los al llenguatge inclusiu (la qual cosa 
farà que la denominació de la mateixa passi de 
Joves Advocats de Catalunya a Jove Advocacia de 
Catalunya, denominació que ja s’utilitza de forma 
pública); la promoció de l’associació davant ens 
públics com ara universitats, centres de formació, 
Administracions i d’altres organitzacions que es 
relacionin amb operadors jurídics; aconseguir la 
inclusió de tots els GAJ de Catalunya en el sí de 
JAC, per esdevenir un lobby potent de defensa 
dels interessos de la jove advocacia.

Per últim, es plantejà la creació de les correspo·
nents comissions, la qual cosa es durà a terme 
a la propera reunió que es celebrarà a l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Granollers (ICAVOR) al mes 
de gener de 2020. ▣

Carles Lorente, nou Carles Lorente, nou 
president de la Jove president de la Jove 
Advocacia CatalanaAdvocacia Catalana

 JOVE ADVOCACIAJOVE ADVOCACIA

Sumari
Novembre-Desembre 2019

Sumari
Novembre-Desembre 2019

14 15

El passat 23 de novembre va ser escollit en 
una assemblea celebrada a l’ICASBD.



Última Instància
Setembre - Octubre 2019

1716 Sumari
Novembre-Desembre 2019



Presentació del llibre 
“L’Esclat que ara 
m’ofrenes”, obra 
poètica de Lluís 
Casals, exdegà de 
l’ICASBD

LLENGUA CATALANA
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LLENGUA CATALANA

Tots tenim present la figura de l’antic degà 
Lluís Casals i Garcia (1912-1993), qui té dedica-
da una sala al Col·legi de l’Advocacia de Sa-

badell, 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 bi-
ografia apassionant. Des de ben jove va estar vin-
culat a diverses entitats cíviques i culturals locals, 
va combatre amb l’exercit republicà a la Guerra Ci-
vil, va patir exili, participà en la resistència durant 
l’ocupació nazi (França li va atorgar la Legió d’Ho-
nor), fou redactor i director del Diari de Sabadell, 
director de l’Institut Escolà M. B. Cossío, i escrip-
tor. 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·lec-
tuals que van revolucionar el panorama cultural 
sabadellenc. 
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Com a poeta, va deixar una extensa obra, en la major part inèdita, que ara ha estat re-
cuperada en el llibre que es presentà el passat 20 de novembre. Es tracta d’un recull 
de poemes escrits entre 1929 i 1948, que inclouen els de la guerra civil i de l’exili. Una 
edició a cura de Pep Sans, amb la col·laboració d’Òmnium Cultural i l’Ajuntament de 
Sabadell. 

Va obrir l’acte el nostre degà, Sr. Manolo Hernández, qui va donar la benvinguda als i 
les presents, aprofitant per donar alguns apunts biogràfics d’en Lluís Casals a la seva 
faceta com a advocat.

Seguidament, el Sr. Joan Badia, 
Secretari de la Junta de Govern de 
l’ICASBD i president de la Comissió 
de Llengua Catalana de la institu-
ció va presentar formalment l’acte, 
glosant la figura de l’autor i la des-
tant-ne la importància per a la Co-
missió.

A continuació va ser el torn de la 
Sra. Teresa Mira, presidenta d’Òm-
nim Cultural Sabadell, qui va diser-
tar sobre el per què es va decidir 
impulsar aquest projecte l i t e r a r i 
des de l’entitat.

També hi va intervenir el Sr. Jo-
sep Farnés, vicedegà de l’ICASBD 
i vicepresident de la Comissió de 
Llengua Catalana, un dels artífecs 
de l’aconlliment d’aquest acte, qui 
va destacar també l’enorme carre-
ga emocional d’un llibre “directe al 
cor”.

Just abans que el poeta sabade-

llenc Sr. Antoni Clapés aportés la 
visió artística sobre aquest llibre, 
la Sra. Isabel Casals, filla de l’au-
tor va retre un sentit i emocionat 
homenatge al seu pare, amb unes 
paraules plenes de records.

Per cloure l’acte, van tenir lloc, 
com no podia ser d’una altra ma-
nera, dos moments centrats en 
l’obra poètica que es presentava: 
el primer va ser la lectura per part 
de Guillem i Marta, besnéts de l’au-
tor, d’alguns poemes que integren 
l’obra. 

El segon va ser la interpretació 
musicada d’alguns poemes del lli-
bre, a càrrec del Sr. Jaume Arbo-
ledas, company advocat i músic, 
gran colofó per un acte carregat 
de simbolisme i emoció, com la 
pròpia poesia que el motivava. ▣

LLENGUA CATALANA



 LLENGUA CATALANA
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Sopar de Nadal 2019
El passat dissabte 13 de desembre va tenir lloc el ja tradicional Sopar de 
Nadal de l’ICASBD, organitzaT per la Comissió d’Activitats Col·legials, que 
va servir per donar la benvinguda a les festes nadalenques.

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. ▣

Alguns 
moments 
de l’Acte de 
presentació 
del llibre.

ACTIVITATS 

En marxa la nova Comissió de 
discapacitat de l’ICASBD

El passat dilluns 9 de desembre va tenir 
lloc la reunió constitutiva de la nova 
Comissió de discapacitat de l’ICASBD. 

Aquesta nova comissió te com a tasques 
primordials les de formació específica 
en aquesta matèria, però també les de 
visibilització i reivindicació en relació amb 
aquesta realitat social.

La mateixa ha quedat constituïda sota la 
presidència del company José Miguel García 
Gallego, amb Jaume Oliveras Malla com a 

vicepresident, amb les companyes M. Teresa Puig Amat, Montserrat Talabán Lapaz 
i M. Ángeles Aguilar García en qualitat de vocals, i la Sra. Lourdes Pareja Sánchez en 
funcions de Secretaria. ▣



IGUALTAT I VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El company i Tresorer de la Junta de 
Govern de l’ICASBD, José Miguel García 
Gallego, va intervenir al programa 
matutí El Cafè, de Ràdio Sabadell, 
en la seva condició de president de 
la Comissió d’Igualtat i Violència de 
Gènere. García Gallego va destacar 
que cal denunciar les agressions a les 
dones perquè “s’està cometent un 
delicte contra elles. Tenim l’obligació 
de fer-ho. El silenci no és la solució de 
res”
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La Comissió d’Igualtat i Violèn-
cia de Gènere de l’Il·lustre Col-
legi de l’Advocacia de Sabadell 

va organitzar la celebració d’una 
jornada d’assessorament gratuït 
que va tenir lloc el passat 25 de no-
vembre amb motiu de la celebració 
del Dia internacional per a l’elimi-
nació de la violència contra les do-
nes. Aquest Servei d’Orientació Ju-
rídica, destinat a dones i en matèria 
de violència de gènere i domèstica, 

es va impartir a la seu central de la 
institució (c. Lacy, 15, de Sabadell) 
en horari de 9:30 a 13:30, al matí, i de 
16 a 19 hores, per part de lletrades 
i lletrats especialitzats en aquesta 
matèria.

“L’objectiu d’aquesta iniciativa – va 
manifestar José Miguel García Ga-
llego, president de la Comissió orga-
nitzadora – és proporcionar aquest 
servei públic d’assessorament gra-

25 de novembre 
Dia contra la Violència 
de Gènere

tuït que la nostra corporació ja 
presta de forma diària, dotant-lo 
d’un plus d’especialitat en violèn-
cia contra les dones, amb la fina-
litat d’acostar-lo encara més a les 
possibles afectades”. “És la manera 
més visible que des de l’entitat han 
pensat que podria servir per ajudar 
en una jornada com aquesta.” Qui 
s’hi va acostar, va poguer sortir amb 
l’advocat d’ofici assignat, si així ho 
desitjava.

Per primera vegada el Col·legi pren 
aquest assessorament express com 
a fet reivindicatiu en aquest dia. 

Des de la comissió es va donar a les 
dones que s’acostaven a la seu del 
carrer Lacy tota la informació dels 
drets que tenen com a dones mal-
tractades. Però també sobre l’itine-
rari i quines són les conseqüències 
que el fet de denunciar, tindrà. I és 
que cal fer-se a la idea de com es de-
senvoluparan aspectes del dia a dia, 
com per exemple l’intercanvi dels 
fills en comú amb el maltractador. 

García Gallego destaca que les do-
nes que es troben en aquesta situa-
ció tenen dret a l’assistència gratuï-
ta fins a les últimes conseqüències. 
A més a més, es fa extensiu als pro-
cediments que se’n derivin, o sigui 
que “si s’ha de divorciar, li portaran 
el divorci”. 

Precisament, la manca d’assessora-
ment a la dona denunciant, podria 
ser un dels factors que donin con-
text a les xifres de denegació d’or-
dres de protecció que s’han conegut 
aquests dies al Vallès Occidental. 
Per exemple, descriure el fenomen 
de la violència “habitual”, més enllà 
de denunciar els fets que acabin de 
succeir aquell mateix dia.
 
A banda d’aquest servei d’assesso-
rament, també va tenir lloc la lec-
tura pública d’un manifest contra 
aquesta xacra social a la seu central 
de la corporació del mateix dia 25. ▣
IGUALTAT I VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Servei d’Assessorament gratuït 
en la matèria adreçat a dones



Una volta més
Aspectes substantius i processals sobre

Violència de Gènere

16 de gener de 2020

El proper 16 de gener de 2020, 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 violèn-
cia entre els menors i adolescents, a càrrec de la Sra. Carme Guil Román, Magis-
trada 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 Degana de la sec-
ció de Violència de Gènere de Madrid i Fiscal adscrita a la Fiscalia de Sala contra 
la Violència de Gènere i actualment fiscal del Tribunal 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



9,30 h: Presentació de la Jornada a càrrec de l’Excm. Degà del ICASBD, Sr. Manolo 
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 Bar-
celona. 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.

11,00-11,20 h: Pausa cafè.

11,20- 11,30 h: “La prestació de Cobertura Psicológica en supòsits de Violència de 
Gènere i altres.”.

Ponent: Sra. Alícia Gironés. Directora Territorial Alter Mutua dels Advocats.

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

Ponent: Magistrat Il·lm. Sr. Andrés Carrillo de las Heras, titular del Jutjat d’Instruc-
ció núm. 3 de Múrcia. Modera: Blanca Belén Castillo Amorós, vocal de la Subco-
missió 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 violèn-
cia de gènere del CGAE, en representació del Conselho Galego. Modera: Carmen 
Sala Picón, Vocal de la Subcomissió de Violència contra la Dona del Consell Gene-
ral 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 Constitucional. Mo-
dera: 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 Barcelona. 
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.

INSCRIPCIONS 
(Fins el 10 de gener o fins esgotar aforament)

Col·legiats ICASBD
Tarifa general - 30€
Membres de Jove Advocacia - 20€

Per tal de formalitzar la vostra inscripció, us demanem que adre-
çeu un correu electrònic a vido@icasbd.org. El preu de la inscripció 
s’us carregarà en compte a partir del 7 de gener. 

No col·legiats/des ICASBD

Tarifa general - 30€

Per tal de formalitzar la vostra inscripció, us demanem que adreçeu 
un correu electrònic a vido@icasbd.org, indicant Nom, Cognoms, 
Professió, Lloc de procedència i Justificant de pagament d’haver 
satisfet els drets d’inscripció al següent número de compte:

BANC SABADELL - ES 55 0081 0900 8100 0200 9006

Les inscripcions s´acceptaran per rigorós ordre d’entrada 
(fins el dia de l´acte, o fins que s´exhaureixin les places).

Patrocina: 



71è Aniversari de la 
Declaració Universal 
dels Drets Humans 

DRETS HUMANS
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Sabadell és una ciutat compromesa amb la defensa i protecció dels drets 
humans de forma compartida tant per la ciutadania com per l’àmbit 
institucional. En aquest sentit, el proppassat 17 de desembre, i per tal de 

commemorar el 71è Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, 
la Síndica Municipal de Greuges de Sabadell  juntament amb l’ICASBD, va 
organitzar la conferència “La defensa dels drets humans a la ciutat en l’àmbit 
internacional” a la nostra seu central per tractar sobre el dret al media ambient 
saludable  i la defensa de la vida a la nostra ciutat. En aquest sentit, hi van 
intervenir Manolo Hernández, Degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Sabadell, qui va donar la benvinguda als i les assistents, Marta Farrés, Alcaldessa 
de Sabadell, qui va destacar el compromís del consistori amb la defensa dels 
drets humans, i Eva Abellan Costa, Síndica de Greuges de Sabadell.

La xerrada, però, es va centrar en les intervencions de Ismael Rins, Defensor del 
Pueblo de Rio Cuarto, (Argentina), quie va dedicar el seu parlament al dret al 
medi ambient saludable a la ciutat, i .Jesualdo Arzuaga, director executiu de la 
Federación Nacional de Personeros FENALPER, (Colòmbia), qui es va centrar 
en la defensa de la vida a la ciutat. ▣
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Agenda Col·legial
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Agenda Col·legial
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Darrers acords 
de Junta

OCTUBRE 2019

- Aprovar la segona versió del Protocol 
de funcionament del sistema de Regis-
tre de Jornada Laboral dels empleats de 
l’ICASBD. 

- Aprovar 10 punts/propostes/informes 
que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar  22 expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia.

-Autoritzar l’aixecament de l’obligat se-
cret de comunicacions entre advocats sol-
licitat per un lletrat, perquè pugui aportar 
a un procediment que se segueix davant 
dels Jutjats de Cerdanyola del Vallès, les 
comunicacions mantingudes, via correu 
electrònic, amb una altra lletrada. 

- Aprovar 6 dictàmens que presenta la 
Comissió de Taxació de Costes i Jura de 
Comptes. 

- Aprovar el pressupost per a l’adquisició 
d’un equip informàtic.

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

- Acceptar la sol·licitud d’utilització d’una 
sala de l’ICASBD per part d’una entitat.

A continuació us oferim un resum/ressenya 
dels principals acords de Junta dels mesos 
d’octubre i novembre de 2019:
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- Concedir l’emparament col·legial sol·lici-
tat per una lletrada de l’ICASBD i remetre 
sengles comunicacions, donant compte 
tant de l’escrit de la lletrada com de la re-
solució adoptada per la Junta de Govern 
en resposta a aquesta sol·licitud, a l’efec-
te que es verifiqui si s’ha produït alguna 
irregularitat que hagi pogut cercenar el 
dret de Defensa i, si escau, s’adoptin les 
mesures oportunes i es depurin possi-
bles responsabilitats, en salvaguarda de 
l’exercici de l’esmentat dret.

- Concedir a un lletrat la vènia professio-
nal sol·licitada, per assumir la defensa de 
una justiciable en un procediment que se 
segueix a un Jutjat d’Instrucció de Saba-
dell.

- Donar publicitat d’una oferta d’un gim-
nàs, que ofereix unes condicions favora-
bles per als col·legiats/des ICASBD.

- Donar difusió entre els col·legiats/des 
dels recursos lingüístics en català que 
s’ofereixen des de la Plataforma per la 
Llengua.

- Aprovar el pressupost per les actuacions 
tècniques d’adaptació de la política de 
cookies del web de l’ICASBD al marc legal 
vigent.

Sumari
Novembre-Desembre 2019

35

- Aprovar el pressupost per als calendaris 
ICASBD 2020.

  
NOVEMBRE 2019

- Aprovar 6 propostes i informes que pre-
senta la Comissió TOAD.
 
- Aprovar 18 expedients de la Comissió de 
Deontologia.

- Aprovar 4 dictàmens que presenta la 
Comissió de Taxació de Costes i Jura de 
Comptes. 

- Aprovar l’edició d’un tríptic que contin-
gui informació sobre mediació. 

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

- Ratificar l’acord adoptat telemàtica-
ment en relació amb el pressupost per al 
curs 2019-2020 dels cursos de litigació de 
l’EPPA.

- Aprovar la proposta que presenta la Co-
missió TOAD sobre convocatòria per a la 
selecció de 30 places de lletrat/da, amb 
possibilitat d’ampliació fins a un 50% 
més, per a una de les dues línies del SOJ 
Sabadell.

- Contractar una app per a les incidències 
en les diligències i vistes judicials. 

- Aprovar la proposta de pressupost per a 
l’exercici de 2020 que presenta Tresoreria 
i que s’ha de sotmetre a l’aprovació de la 
II JGO de 2019. 

- Aprovar el quadre de drets de col·legia-
ció i quotes de l’ICASBD per al 2020.

- Aprovar la sol·licitud d’utilització de la 
Sala d’actes per al 28 de novembre per 
part d’una entitat. 

- Aprovar la creació d’una Comissió de 
Discapacitat a l’ICASBD.

- Acceptar una proposta de promoció co-
mercial per als col·legiats/des ICASBD.

- Incoar un expedient de baixa col·legial 
per impagament de quotes i altres drets 
econòmics a un col·legiat, d’acord amb la 
resolució que obra en acta.

- Acceptar la utilització del logo CAS sol·li-
citada per part d’un col·legiat. 

- Acordar que en la Taula de Prevenció del 
Maltractament a la Gent Gran de l’Ajun-
tament de Sabadell sigui el tresorer de la 
Junta el representant i qui participi en les 
reunions en nom de l’ICASBD.



LES OPINIONS I ARTICLES 
CONTINGUTS A LA PRESENT 
REVISTA SÓN D’EXCLUSIVA 
RESPONSABILITAT DELS SEUS 
AUTORS/ES.
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