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Benvolguts/des companys/es,

Resulta difícil expressar totes les emoci-
ons, pors i patiments d’aquests darrers 
tres mesos. La dimensió dels esdeve-
niments que ens ha tocat viure (l’Estat 
d’Alarma, el confinament, la pèrdua de 
familiars, amics i amigues, companyes i 
companys), resulta hores d’ara impossi-
ble de valorar, de calibrar de forma ajus-
tada.

Les primeres paraules, això sí, han de ser 
per aquells qui ja no hi són. Els meus res-
pectes, en nom de la nostra institució, a 
les famílies de totes aquelles persones 
que ens han deixat per sempre, una pèr-
dua irreparable impossible de suplir. Un 
record molt especial per la memòria de 
José Ricardo Rovira, Joan F. Borguñó i 
Pedro Ruiz, membres actius de la nostra 
institució. Vull fer una menció especial 
al company Pedro Ruiz Soto, col·labora-
dor incansable de la nostra EPPA, que 
va contribuir de forma definitiva per 
aconseguir fer de l’ICASBD un referent 
a nivell de la formació incial i continu-
ada. Tal i com ja he pogut expressar en 
reiterades ocasions, personalment con-
tinuaré treballant perquè l’Advocacia 
sabadellenca li reti el reconeixement i 
l’homenatge que es mereix. 

Al marge d’aquest record, vull expressar 
el meu orgull i agraïment a totes les per-
sones que conformen la nostra corpora-
ció per l’esforç esmerçat per tirar enda-
vant la nostra activitat en aquest temps 
de pandèmia, amb la decisió i creativi-
tat que exigia una situació mai no vis-
ta. L’ICASBD ha pogut mantenir els seus 
serveis sense desatendre les seves obli-
gacions tant amb els i les professionals, 
com amb la ciutadania en general.

La institució també s’ha mostrat sen-
sible amb la situació professional dels 
seus col·legiats i col·legiades. Així, s’han 

aprovat diverses mesures per intentar 
pal·liar l’efecte econòmic derivat de la 
paralització de l’activitat judicial.

Igualment, hem volgut donar resposta 
a la necessitat de formació i reciclatge 
constant posant a disposició una bateria 
de capsules i conferències en format vir-
tual que han permès mantenir la quali-
tat dels nostres serveis.

En definitiva, l’ICASBD s’ha adaptat a la 
situació intentant donar l’estàndard de 
qualitat que ens caracteritza.

Prova d’aquesta tasca incansable són 
dues notícies que il·lustren aquesta pu-
blicació: la primera, l’esperada millora 
en la retribució de les advocades i ad-
vocats del torn d’ofici, que serà possible 
gràcies a la signatura d’un document de 
compromisos per la millora de la Justí-
cia Gratuïta entre la Generalitat i el CI-
CAC, que preveu aquesta mesura pel 
gener del 2021.

La segona notícia és la referida a l’accés 
a l’edifici judicial de Sabadell dels lletrats 
i lletrades de l’ICASBD, que després de 
gestions directes de qui subscriu amb la 
Jutgessa degana, sumades a la tasca de 
la CRAJ, han possibilitat evitar les cues 
ignominioses que hem hagut de patir 
en les darreres setmanes.

Només em resta demanar-vos prudèn-
cia, atès que l’amenaça del virus encara 
persisteix, i esperança en el temps que 
vindran.

Manolo Hernández Martín
Degà ICASBD
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La consellera de Justícia, Es·
ter Capella, va signar ahir un 
document de compromisos 

de millora de l’assistència gratu·
ïta amb el president de l’Il·lustre 
Consell de l’Advocacia Catalana, 
Manel Albiac, i el president de l’Il·
lustre Consell de Col·legis de Pro·
curadors dels Tribunals de Catalu·
nya, Àngel Quemada.
 

Amb aquest document, les parts 
acorden que el Departament de 
Justícia augmentarà en un 1,5 % 
els imports que reben els advo·
cats i procuradors per les actua·
cions en assistència judicial gra·
tuïta. L’increment serà efectiu a 
partir de l’1 de gener de 2021. 
 
Aquesta millora s´executarà dins 
un marc    general d’actuació per 
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a l’any 2021 que permeti regular 
en un únic text normatiu, d’una 
banda, els mòduls i criteris de 
compensació econòmica per les 
actuacions professionals dels ad·
vocats d’ofici en matèria d’assis·
tència jurídica gratuïta i, de l’altra, 
les directrius i paràmetres que 
permetin avançar en la millora de 
l’assistència jurídica gratuïta, en la 
seva plena tramitació electrònica 
i en la millora de la qualitat de la 
prestació del servei.

Aquesta millora es basa en la 
plena efectivitat del pagament 
mensual, de l’aplicació eficient i 
adequada dels mòduls d’indem·
nització, dels torns de guàrdia, del 
compliment dels termes i termi·
nis de justificació de la despesa, la 
implantació de l’expedient elec·
trònic  i l’establiment de sistemes 
de control de la qualitat del servei 
per tal de garantir i fer plenament 
eficaç el dret constitucional de 
tots els ciutadans a la tutela judi·
cial efectiva.

Per executar aquesta millora, 
s´establiran els compromisos se·
güents:

El departament de justícia es 
compromet a millorar els im-
ports dels mòduls d’indemnitza-
ció econòmica. Aquest augment 
serà del 1,5%  respecte els imports 
de l’any 2020 amb plena efectivi·
tat des l’1 de gener de 2021.

El departament de Justicia es 
compromet  a augmentar l’im-
port del mòdul econòmic per la 
despesa de   gestió administra-

tiva col·legial en 0,5€,   i per tant 
s’abonarà 13,5 € per expedient tra·
mitat de justícia gratuïta al CICAC 
per distribuir entre el Consell i els  
col·legis de l’advocacia i de 4€ per 
designa al CCPTC   per distribuir 
entre el Consell i   els col·legis de 
procuradors. 

Els Consell i els col·legis de Ca-
talunya han de garantir el dret 
lingüístic dels ciutadans que ha-
gin optat per triar el català.  Els 
professionals que prestin el ser·
vei d’assistència jurídica gratuï·
ta   han de poder atendre i actu·
ar en la llengua que, d’entre les 
dues llengües oficials de Catalu·
nya, esculli el ciutadà que acce·
deixi al servei. El departament es 
compromet a implantar el pro-
grama de foment del català  en 
base al programa pilot portat a 
terme l’any 2017 amb la col·labo·
ració de l’advocacia de justícia 
gratuïta, consistent en l’aplicació 
d’un complement econòmic  per 
la presentació en llengua catala·
na d’escrits iniciadors de proce·
diments i el seguiment del com·
pliment dels drets lingüístics dels 
ciutadans davant l’Administració 
de justícia .

El Departament de Justícia fixa 
els requeriments tècnics i orga·
nitzatius  de la informatització de 
la justícia gratuïta d’acord amb 
l’Ordre     JUS/535/2010, de 12 de 
novembre. Els col·legis per la seva 
part han d’adaptar els seus mit·
jans electrònics, informàtics i tele·
màtics a  l’aplicació informàtica 
AJ com a mitjà que garanteix  el 
compliment de les normes d’in-

La Generalitat 
augmentarà en un 1,5 % 
les retribucions del torn 
d’ofici al 2021
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teroperabilitat i especialment la 
tramitació electrònica de l’ex-
pedient administratiu i d’acord 
amb l’obligatorietat de relaci-
onar-se electrònicament que 
estableix la llei 39/2015, d’1 d’oc·
tubre, del procediment adminis·
tratiu comú de les administraci·
ons públiques.

L’any 2020 ha suposat un avenç 
important en la integració digita·
litzada dels expedients de justícia 
gratuïta i per tant en la tramitació 
electrònica entre els col·legis de 
l’advocacia i  les  comissions d’AJG 
tot i que encara no s’ha aconseguit 
la plena integració del conjunt de 
col·legis, s’ha fixat  el proper  dia 1  
de setembre 2020, com a data en 
la que ja no es presentaran més 
expedients en paper.

El CICAC es compromet a la to-
tal implantació de l’expedient 
electrònic per la qual cosa vetlla·
rà perquè els col·legis d’advocats 
tramitin a través de l’aplicació 
AJG tots els expedients de sol·li·
citud de reconeixement del dret 
d’assistència jurídica gratuïta a 
les comissions d’assistència jurí·
dica gratuïta, amb la informació 
completa sobre les dades perso·
nals, econòmiques i de la defensa 
dels sol·licitants, amb el màxim ri·
gor, diligència i celeritat possible. 
En la vesant de gestió econòmica 
de l’expedient electrònic el CICAC 
es compromet a finalitzar durant 
aquest any 2020 la implantació 
completa de la tramitació elec·
trònica de les dades justificatives 
de les actuacions realitzades  pels 
advocats i advocades i   per tant 
garantir un últim impuls per tan·

car aquesta funcionalitat que re·
quereix aportar en temps i forma 
totes les dades   necessàries per 
procedir a la tramitació del paga·
ment.

El CCPTC  es compromet a  por·
tar a terme la integració en el sis·
tema informàtic AJG mitjançant 
les adaptacions necessàries dels 
seus sistemes, el seu desenvolu·
pament i implantació de forma 
completa durant  l’any 2021.

És fonamental garantir la  quali·
tat del servei de la justícia gratu·
ïta  com a dret fonamental esta·
blert a l’article 24 i 119 de la CE, per 
la qual cosa es posaran en marxa 
sistemes per valorar la satisfacció 
de la ciutadania usuària d’aquests 
serveis.

Els Consells   en representació 
dels col·legis es comprometen a:

· En l’àmbit de les actuacions pro·
fessionals d’assistència, represen·
tació i defensa,   facilitar i col·la·
borar en la posada en marxa de 
mecanismes per  conèixer l’opinió 
de la   ciutadania del servei rebut 
pel   professional d’ofici, mitjan·
çant enquestes o altres sistemes 
que el departament de Justicia 
aprovi.

La informació sobre el servei pres·
tat ha de tenir en compte:

El servei que es presta a nivell de 
professionals.
El servei que es presta per Juris·
diccions
El servei dels professionals en 
torns de guàrdia
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· En l’àmbit dels Servei d’ Orienta·
ció Jurídica, a garantir  una bona 
atenció a la ciutadania i implantar 
la sol·licitud normalitzada d’AJG 
telemàtica a nivell de tots els col·
legis.   Cal analitzar el desenvolu·
pament de la funció dels lletrats 
que atenen aquests serveis, iden·
tificar les millores que cal posar en 
marxa, disminuir les llistes d’espe·
ra i aconseguir un funcionament 
de qualitat que garanteixi l’orien·
tació de les pretensions dels usu·
aris i la viabilitat de les mateixes, i 
evitar els conflictes processals in·
formant sobre les vies alternatives 
de resolució de conflictes.

· En l‘àmbit  de la tramitació  i re·
solució   dels expedients de justí·
cia gratuïta,  garantir l’aplicació 
de la normativa vigent i la màxi·
ma agilitat per part dels col·legis, 
sol·licitant quan sigui necessari 
la documentació que calgui per 
completar l’expedient   i fent els 
requeriments adients per al seu 
dictamen provisional. Aquesta 
important tasca constitueix   un 
benefici i una garantia   per a la 
correcta resolució de les Comis·
sions d’AJG, simplifica l’estudi de 
les peticions, disminueix les recla·
macions de documentació i agili·
ta els terminis de la seva  resolu·
ció.

Es proposa realitzar sessions pe·
riòdiques de seguiment entre el 
departament, els consells i els col·
legis  per fer el seguiment i anàlisi 
de l’aplicació de les mesures, cri·
teris  i sistemes de tramitació es·
tablerts amb l’objectiu de vetllar 
per una tramitació acurada dels 
expedients, una resolució més 

ajustada i l’aplicació   homogè·
nia  dels  criteris  establerts.

Per part de l’ICASBD, la visita als 
jutjats va servir també per posar 
de manifest que les instal·lacions 
destinades als Serveis d’Orienta·
ció Jurídica i Orientació a la Me·
diació resulten manifestament 
deficients, i reivindicar uns es·
pais adequats per a la prestació 
d’aquests serveis públics. sistori 
de Sabadell va rebutjar per una·
nimitat la mesura, posant de ma·
nifest el retrocés que suposaria  
abandonar el criteri de proximitat  
a l’hora de mantenir l’actual es·
tructura d’òrgans judicials. ▣

LA JUNTA DE GOVERN



El Síndic de 
Greuges obre 
una actuació 
d’ofici per la 
situació dels 
Jutjats de 
Sabadell

El passat dilluns 15 de juny el Sín·
dic de Greuges de Catalunya, Ra·
fael Ribó, acompanyat de 3 as·

sessors, va visitar l’Edifici Judicial de 
Sabadell, com a conseqüència de l’in·
cident d’ofici obert per la seva oficina 
amb motiu de les greus mancances 
de seguretat sanitària i climatització 
denunciades en una reunió prèvia. A 
l’esmentada reunió, celebrada per vi·
deoconferència el divendres dia 12, hi 
van participar, per part de l’ICASBD, 
Josep Farnés, vicedegà i president de 
la Comissió de Relacions amb l’Admi·
nistració de Justícia, i Miguel Sánchez, 
diputat Segon i president de la Comis·
sió de defensa de la professió; la sindi·
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ca de greuges de Sabadell, Eva 
Abellan; la Jutgessa degana de 
Sabadell, Gloria Pérez; i la Fiscal 
Cap de Sabadell i Cerdanyola, 
Neus Pujal. També hi va assistir 
el Sr. Joan Domench Abad, Se·
cretari de Relacions amb l’Ad·
ministració de Justícia de la 
Conselleria de Justícia, convidat 
pel mateix Síndic, acompanyat 
de la Sra. Pérez Cardenal, Sub·
directora General de Patrimoni, 
Obres i Serveis;  el Dr. Ramen·
tol,  del Departament de Salut; 
la Sra. Rosa Maria Mateo Botella, 
Gerent Territorial de Barcelona 
Comarques i la Sra. Diana Cam·
pos de la Unitat Administrativa 
de Sabadell.  Així mateix, també 
va ser·hi present, l’alcaldessa de 
Sabadell, Marta Farrrés, que va 
venir acompanyada de la Sra. 
Mar Molina, regidora d’urbanis·
me.

La visita va començar amb una 
llarga reunió a la Sala de Ma·
trimonis, la més gran dels Jut·
jats, a on es van repassar per 
part dels operadors jurídics les 
mancances de l’edifici, que no 
compleix amb les necessitats 
de prevenció per la COVID-19 
(manca de mampares, EPIs, se·
nyalització, manca de ventilació, 
etc.), i el greu problema de la cli·
matització, llargament comen·
tat, però que hores d’ara enca·
ra resta pendent de solucionar. 
En aquest sentit, es va constatar 
la impossibilitat que el nou aire 
condicionat s’instal·li abans del 
mes de setembre/octubre, si bé 
ja hi ha aprovat un pressupost 
de 3,1 milions per un canvi total. 
El Sr. Abad va demanar discul·
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pes per la situació actual, i va oferir 
que es crees un grup de treball per 
analitzar les mancances, si bé es 
va reivindicar que es fessin actua·
cions concretes.

No obstant aquestes actuacions, 
es va fer palès un acostament im·
portant sobre la necessitat de te·
nir un nou edifici judicial, consta·
tant·se que l’actual, malgrat ser 
aparentment un edifici modern, 
no va ser concebut com edifici ju·
dicial sinó com edifici d’oficines, 
i no compleix les necessitats bà·
siques per a l’ús que actualment 
se li dona. Al respecte, l’alcaldessa 
Marta Farrés va insistir en cedir els 
terrenys a la Conselleria i que es 
posessin en marxa les actuacions 
per la realització del nou edifici.

Per part de l’ICASBD, la visita als 
jutjats va servir també per posar 
de manifest que les instal·lacions 
destinades als Serveis d’Orientació 
Jurídica i Orientació a la Mediació 
resulten manifestament defici·
ents, i reivindicar uns espais ade·
quats per a la prestació d’aquests 
serveis públics. sistori de Sabadell 
va rebutjar per unanimitat la me·
sura, posant de manifest el retro·
cés que suposaria  abandonar el 
criteri de proximitat  a l’hora de 
mantenir l’actual estructura d’òr·
gans judicials. ▣

LA JUNTA DE GOVERN

 LA JUNTA INFORMA

Des de la represa de l’activi-
tat als Jutjats, ens hem tro-
bat que els lletrats i lletrades 

han hagut d’esperar a l’exterior de 
l’edifici fins que se’ls indiqués que 
s’iniciava el seu judici, patint a ve-
gades esperes de llargues hores. 

Davant d’aquesta circumstància, 
la Junta de Govern no ha deixat 
d’insistir als responsables per tal 
de trobar una solució, si bé aques-
ta s’ha anat refusant al·legant me-
sures de seguretat. 

El degà va tractar personalment 
el tema amb la jutgessa degana 
per tal de revertir aquesta situació 
i van assolir un acord per al lliure 
accés de les col·legiades i col·legi-
ats de l’ICASBD a l’edifici judicial. 

La Junta va considerar poc pràcti-
ca una de les mesures acordades 
i, finalment, amb intervenció del 
president de la Comissió de Rela-
cions amb l’Administració de Jus-
tícia, des del passat divendres 3 de 
juliol s’ha accedit a que els/les lle-
trats/des puguin entrar a l’immo-
ble quan tinguin assenyalat un ju-
dici, sense haver d’esperar a fora, 
amb les següents condicions:

a) Identificar-se amb el carnet col-
legial.
b) El compromís de mantenir les 
mesures de seguretat a l’interior: 

Lliure accés a l’edifici judicial 
de col·legiades i col·legiats 

mascareta posada i respectant la dis-
tància de seguretat, evitant fer grups 
de gent.
c) El compromís d’estar localitzable a 
l’entorn de la sala de vistes o despatx 
on hagi estat citat, sota la seva res-
ponsabilitat.
d) Que ho permeti l’aforament.

Això es demana per tal de preser-
var la seguretat sanitària, per la qual 
cosa recordeu que és molt impor-
tant respectar aquests extrems, a fi 
d’evitar qualsevol incidència que, a 
més a més, portaria a la revocació de 
la mesura.

Val a dir que hem detectat que els 
guardes de seguretat no sempre in-
formen els lletrats i lletrades que po-
den accedir directament a l’edifici, 
pel que aconsellem que, en tot cas, 
s’invoqui  l’acord de referència quan 
interessi entrar i no fer la cua. ▣
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El passat mes de març ens deixà, víctima 
del COVID-19, el  company Pedro Ruiz Soto, 
(DEP). 

Incorporat el 5 de setembre de 1984 a l’ICASBD, 
amb el número de col·legiat 957, exercia 
l’advocacia des d’aquell any, en que es va llicenciar 
a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
(promoció 1979-1984). Com a soci fundador del 
despatx Ruiz·Delgado, ubicat al carrer Sant 
Joan, núm. 4, de Sabadell, acumulava més de 
35 anys d’experiència en litigació en dret privat 
i laboral.

Des del punt de vista de la docència, va iniciar·
se com a professor associat de dret processal a 
la UAB l’any 1992, activitat que va desenvolupar 
fins a l’actualitat. També va exercir com a 
consultor a la Llicenciatura i el Grau en Dret de 
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) entre 
2005 i 2012.

Precisament l’any 1992 va ser l’any de la 
fundació de l’Escola de Pràctica Professional 
de l’Advocacia de l’ICASBD, amb la qual va 
col·laborar de forma ininterrompuda: va formar 
part del seu Consell rector des dels seus inicis 
(exceptuant un breu lapsus de 2 anys), i va 
impartir les classes de litigació civil i laboral, 
esdevenint un signe d’identitat de la nostra 
formació inicial.

En matèria de formació continuada, també 
va formar part de la Comissió de Formació de 
l’ICASBD fins al moment de la seva integració 
a l’actual Consell Rector, que gestiona tota la 
formació impartida des de la nostra institució. 
La seva col·laboració en la organització de 
cursos, seminaris i conferències va ser constant 
i inestimable, per la seva qualitat com a docent 
i la seva dilatada experiència com a advocat en 
exercici.. ▣
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José Ricardo Rovira Esteban va ser 
degà de l’ICASBD entre 1983 i 2000. 
És, sens dubte, la persona que va 

portar la nostra institució a la modernitat. 
La seva personalitat i empenta va marcar 
de forma definitiva l’ICASBD. 

Format a la Universitat de Barcelona, va 
exercir l’advocacia a Sabadell durant tota 
la seva vida al bufet fundat per ell mateix.

El deganat de Ricard Rovira s’inicià amb les 
primeres eleccions democràtiques de la 
història de la nostra institució. Sota la seva 
direcció, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Sabadell va desenvolupar serveis 
primordials en la nostra configuració 
actual com ara el Torn d’Ofici, el Servei 
d’Orientació Jurídica o l’Escola de Pràctica 
Professional de l’Advocacia. També es 
va portar a terme l’edificació de l’actual 
seu col·legial, coincidint també amb una 
època d’expansió de la professió i un 
creixement exponencial del cens de la 
corporació.

A nivell de l’advocacia institucional, 
Rovira va ser un dels membres fundadors 
del Consell de Col·legis de l’Advocacia 
Catalana.

Es tracta, en definitiva, d’una pèrdua 
irreparable per a l’advocacia sabadellenca 
i catalana. Una personalitat singular a 
qui devem la nostra visió actual de la 
professió.. ▣

In memoriam:
José R. Rovira 
Esteban 

(1930-2020 †)
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In memoriam:
Joan F. Borguñó 
Casabayó 
(1934-2020 †)

ACTUALITAT

Sumari
Març - Juliol 2020

17

El 13 d’abril ens deixava també en Joan F. 
Borguñó Casabayó (DEP), al seu domicili  

Recordem que en Joan F. Borguñó va exercir 
el càrrec de Bibliotecari de la Junta de Govern 
de l’ICASBD entre els anys 1968 i 1972. Advocat 
sabadellenc de tota la vida, es va llicenciar en 
Dret a la Universitat de Barcelona l’any 1956. 

Tant el seu pare, el rocurador dels Tribunals 
i promotor Francisco de P. Borguñó Torras, 
com algun dels seus fills, han vingut dedicant-
se també al món del Dret, per la qual cosa són 
ja tres les generacions de juristes d’aquesta 
família. 

Immediatament després de llicenciar-se va 
donar d’alta en l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Sabadell, a més de als de Barcelona i 
Terrassa, esdevenint el col·legiat número 
161 d’aquesta institució. El mateix any 1956 
va fundar, juntament amb José Vila Pagès, 
també advocat i membre d’aquest col·legi, 
el seu primer despatx professional, el Bufet 
Borguñó-Vila Pagès. 

En la seva llarga i prolífica trajectòria 
professional va exercir també labors de 
professor de dret mercantil, a més de 
treballar i pledejar en la resolució de multitud 
d’assumptes dels temes més diversos. 
Precisament per la seva dilatada trajectòria, 
va rebre les dels 25, 50 i 60 anys de col·legiació. 
▣



Els mesos de confinament han permès 
potenciar un sistema de formació 
que, tot i que ja existia, ha passat a 

ser protagonista únic i indiscutible durant 
l’Estat d’Alarma: la formació online. 

Les diverses institucions i agrupacions 
vinculades a l’Advocacia han posat a l’abast 
una oferta molt diversa i gratuïta a fi i efecte 
de permetre una actualització i reciclatge 
constant dels i les professionals. Així, tant el 
Consejo General de la Abogacía, el Consell 
de l’Advocacia Catalana o l’Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona han estat un 
bon exemple.

Per la nostra part, tant l’ICASBD com la 
Jove Advocacia de Sabadell han treballat 
per mantenir una oferta formativa 
diversa, centrada sobretot en les novetats 
derivades de la pandèmia de la COVID-19, 
des de totes les possibles òptiques: 
laborals, mercantils, processals, etc.

Fins hi tot la nostra Escola de Pràctica 
Professional de l’Advocacia ha reprès 
l’activitat en plena pandèmia, a través de 
la plataforma Cisco Webex.
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Formació en 
temps de 
pandèmia: 
ICASBD i JAS 
amb la formació 
online

 FORMACIÓ
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A continuació us oferim, aplegades 
per matèries,  les sessions de 
formació online impartides fins 
al moment per l’ICASBD i Jove 
Advocacia de Sabadell (JAS), durant 
els darrers mesos:

DRET CIVIL

Mesures adoptades en relació 
a l’Estat d’Alarma en matèria 
d’habitatge, a càrrec del company 
Sr. José Antonio Lopez Ordóñez.

Mecanisme de la Llei de segona 
oportunitat davant el COVID-19, 
a càrrec del company Sr. Jaume 
Rocabert Luque.

 Els arrendaments de local de negoci 
i el COVID-19, a càrrec del company 
Sr. Josep Farnés i Costajussà.

Propietat Horitzontal: Impugnació 
d’acords, cessació d’activitats i 
supressió de barreres, a càrrec 
del company Sr. Josep Farnés i 
Costajussà.

El procediment especial en matèria 
de família associat al COVID-19, a 
càrrec del company Sr. Marc Remolà 
Navarro.

Hipoteques, lloguers, desnonaments 
i altres situacions post Estat 
d’Alarma, a càrrec del company Sr. 
José Antonio López Ordóñez. Sessió 
organitzada per JAS.

DRET LABORAL

Mesures laborals adoptades en 
relació amb l’Estat d’Alarma, a càrrec 
de la companya Sra. Lourdes Ortuño 
Blanch.

Anàlisi sobre el Reial Decret Llei 
18/2020, a càrrec de la Sra. Lourdes 
Ortuño Blanch.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA I 
COVID-19

Tornada a la Nova normalitat de 
l’Administració de Justícia i el RD 
16/2020, a càrrec del Sr. Antoni Gubern 
i Vives, lletrat de l’Administració de 
Justícia.

DRET ADMINISTRATIU

El recurs administratiu davant d’una 
infracció administrativa derivada del 
confinament, a càrrec del company 
Miguel J. Sánchez López.

DRET PENAL

Qüestions prèvies i nul·litat de 
diligències al procés penal, a càrrec 
del company Sr. Jaime Lapaz Castillo. 
Sessió organitzada per JAS.

Lo que está claro y lo que no en 
violencia de género, a càrrec del 
company Sr. Sergio Herrero Álvarez.

ADVOCACIA I COVID-19

Resolució de dubtes en relació al 
COVID-19, a càrrec dels companys Sr. 
Marc Remolà Navarro i Sra. Yolanda 
Franch Crespo. Sessió organitzada 
per JAS.

Herramientas para el teletrabajo, a 
càrrec del company Sr. Jaime Lapaz 
Castillo.

Càpsula formativa sobre qüestions 
deontològiques, a càrrec del 
company Sr. Joan Badia Gauchia. ▣

FORMACIÓ

https://www.youtube.com/watch?v=Dst16FJAzEQ&t=196s
https://www.youtube.com/watch?v=Dst16FJAzEQ&t=196s
https://www.youtube.com/watch?v=Dst16FJAzEQ&t=196s
https://www.youtube.com/watch?v=wNV8TZT-8DQ&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=wNV8TZT-8DQ&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=R8GTVjGcVxE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=R8GTVjGcVxE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GsPraJ0-8s4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GsPraJ0-8s4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GsPraJ0-8s4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nyQxbYJB2og&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=nyQxbYJB2og&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=AwJvItnb6JA
https://www.youtube.com/watch?v=AwJvItnb6JA
https://www.youtube.com/watch?v=AwJvItnb6JA
https://www.youtube.com/watch?v=Zk4ys-q5prs&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Zk4ys-q5prs&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=irWzkdNWszU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=irWzkdNWszU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=_z3Rbyk9YdY
https://www.youtube.com/watch?v=_z3Rbyk9YdY
https://www.youtube.com/watch?v=_z3Rbyk9YdY
https://www.youtube.com/watch?v=pU5QnyQhGoU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=pU5QnyQhGoU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=pU5QnyQhGoU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Ol2fOnaiz14
https://www.youtube.com/watch?v=Ol2fOnaiz14
https://www.youtube.com/watch?v=GtvEWsQGDwA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GtvEWsQGDwA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=QtN2C8S1P3M
https://www.youtube.com/watch?v=QtN2C8S1P3M
https://www.youtube.com/watch?v=Rn3YiXQfHX8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=YhHJ1tqE1hQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=YhHJ1tqE1hQ&t=3s
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El passat diumenge, 12 de juliol, 
l’Advocacia d’arreu de l’Estat va 
celebrar un any més el Dia de 

la Justícia Gratuïta, una commemo·
ració enguany marcada per les cir·
cumstàncies tan particulars deriva·
des de la pandèmia de la COVID-19.

Actualment un total de 374 advo·
cats i advocades de l’ICASBD inte·
gren el servei del Torn d’Ofici i s’en·
carreguen de garantir, durant els 
365 dies a l’any, l’assistència lletra·
da a aquells ciutadans i ciutadanes 
amb menys recursos, tant en temes 
civils com penals, als partits judicials 

de Sabadell i Cerdanyola del Vallés. I 
és que Sabadell continua sent la pri·
mera ciutat no capital de província 
amb un major nombre de professio·
nals adscrits al servei del Torn d’Ofi·
ci. Al llarg del 2019, i segons dades 
de l’Observatori de Justícia Gratuïta 
elaborades pel Consejo General de 
la Abogacía Española, van ser ni més 
ni menys que 11.290 els assumptes 
que van tenir entrada en el Torn 
d’Ofici del Col·legi de l’Advocacia de 
Sabadell.

Enguany, dins dels actes de celebra·
ció del Dia de la Justícia Gratuïta, no 

Dia de la Justícia 
Gratuïta 2020
La institució ha volgut homenatjar tant la jutgessa 
degana de Sabadell com la Comissió de Relacions amb 
l’Administració de Justícia per la seva tasca en favor del 
Servei d’Assistència al Detingut durant l’Estat d’Alarma.

OBSERVATORI DE JUSTÍCIA GRATUÏTA

Segons el XIII Informe del Observatorio 
de Justícia Gratuïta, elaborat per 
l’editorial Wolters Kluwer i el Consejo 
General de la Abogacía Española, 
al llarg del 2019 els 388 advocats i 
advocades d’ofici de l’ICASBD van 
atendre un total de 11.522 assumptes. 
Podeu conèixer totes les dades 
estadístiques aquí: 

XIII INFORME DEL 
OBSERVATORIO DE JUSTICIA 
GRATUITA
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s’han pogut incloure ·per un estricta 
raó de prevenció- la clàssica Jorna·
da de Portes obertes a la ciutadania 
ni la lectura pública del Manifest en 
defensa de la Justícia Gratuïta, la di·
fusió del qual s’ha circumscrit a les 
xarxes socials. 

Tanmateix, la Junta de Govern de 
l’ICASBD sí que ha volgut retre ho·
menatge, mitjançant un diploma 
honorífic, tant a la jutgessa degana 
de Sabadell, Excma. Sra. Glòria Pérez 
Padilla, com a la Comissió de Relaci·
ons amb l’Administració de Justícia, 
presidida pel vicedegà de la institu·
ció, Sr. Josep Farnés i Costajussà, per 
la implicació i la gran tasca duta a 
terme per tots dos durant l’obligat 
confinament i, especialment, per 
haver aconseguit que Sabadell fos 
la primera ciutat de l’Estat a instau·
rar un servei d’assistència telemàti·
ca al detingut en ple Estat d’Alarma, 
eximint els professionals de la seva 
presència física en les dependències 
llevat que fos absolutament impres·
cindible, una mesura que, sens dub·
te, ha permès salvaguardar la salut 
de tots els intervinents, preservant 

alhora el dret de defensa de les 
persones detingudes. 

Val a dir que l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Sabadell aposta des 
de fa temps per una gestió telemà·
tica de la Justícia Gratuïta, amb el 
ferm objectiu d’arribar al paper 0 
en la seva tramitació. A banda d’in·
novacions com ara la introducció 
de la justificació d’assistències mit·
jançant una aplicació mòbil, ara 
l’ICASBD vol apostar per informatit·
zar el Servei d’Orientació Jurídica, a 
través d’un sistema de cita prèvia 
virtual i, fins hi tot, l’assessorament 
telemàtic als potencials usuaris.

“En definitiva, i al marge de condi·
cionants sanitaris, volem aprofitar 
l’oportunitat que ens ha brindat 
aquesta situació excepcional per 
donar una empenta decisiva a la 
gestió virtual del Torn d’ofici i de 
la Justícia Gratuïta, i fer-la més efi·
caç i ràpida”, ha manifestat la res·
ponsable de la Comissió del Torn 
d’Ofici i Assistència al Detingut de 
l’ICASBD, Sra. Eulàlia Barros.. ▣

https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2019/08/XIII-OBSERVATORIO-DE-JUSTICIA-GRATUITAOK.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2019/08/XIII-OBSERVATORIO-DE-JUSTICIA-GRATUITAOK.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2019/08/XIII-OBSERVATORIO-DE-JUSTICIA-GRATUITAOK.pdf
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 Celebrar  El podem fer  servir, entre  altres accepcions, en  el sentit de 
“complir segons un ritual, solemnement”: Els funerals se celebren a la catedral / El judici 
es va celebrar a porta tancada / Ahir vam celebrar la festivitat de Sant Esteve, ...
També celebrem els aniversaris.  

Però no s’ha de fer un ús abusiu del verb celebrar.  Exemples: Celebrar una reunió / Cele-
brar una Junta de Govern / Celebrar un sopar / Celebrar una roda de premsa 

En tots aquests casos és més correcte l’ús de Tenir lloc / Fer 

(“Avui ha tingut lloc una Assemblea Extraordinària de socis”)

 Colindant  Adjacent / contigu / que confronta o afronta 

(Ex.: “Finques confrontants”)

 Complimentar     Emplenar / Omplir

En català el verb complimentar només significa “saludar amb una certa solemnitat” o 
“fer compliments a algú”. 

Quan s’ha de completar un formulari o un imprès amb dades, cal utilitzar el verb emple-
nar o omplir. En l’àmbit del dret i de l’Administració, quan es fa referència a impresos i 
formularis, el verb emplenar també és la forma preferent.

(“Per formalitzar la inscripció, cal emplenar aquesta sol·licitud” / “L’apartat B l’ha d’em-
plenar l’Administració de la Seguretat Social”)

 Contemplar  Preveure / Incloure   

Contemplar és sinònim de mirar o observar. Per tant, 
no és correcte dir “La llei contempla aquest supòsit”, i sí ho és “La llei preveu aquest su-
pòsit”

 Degut a ...  És un castellanisme en sentit causal. 
Hem de dir: A causa de / Per culpa de /Per raó de… 

(“Per culpa d’una avaria, ens vam quedar a les fosques” / “No hi va assistir a causa de 
l’edat”)

 Descuidar  Castellanisme  admès pel DIEC, que vol  dir “no tenir 
cura”. Podem fer servir mots genuïnament catalans, com ara No tenir cura de, Desaten-
dre, Descurar, etc.

(“Té un estil molt descurat” / “Havia desatès molt la seva  salut”)

Mots i expressions 
catanyoles habituals (II)
per Miquel Fernández, Secretari Tècnic

25Sumari
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Segona entrega d’aquesta secció, en la qual recopilem mots i expressions “catanyo-
les” (castellanismes, vulgarismes o barbarismes) d’ús tan freqüent com poc correc-
te, fora de context o millorable, i que trobem en el món jurídic o en altres àmbits 

socials i escenaris, amb una breu explicació i la seva equivalència o utilització correcta:    

 Apremi /Apremiar  Constrenyiment / Constrènyer

(“No vaig liquidar l’impost a l’Agencia Tributària i ara m’han  
 notificat la provisió de constrenyiment”)

 Arrel de   Arran de / A causa de / Amb motiu de

(“Arran   de  la  detenció,  van   poder  localitzar  els  diners 
amagats”)

 Averiguar   Esbrinar / Indagar / Descobrir / Desentrellar  

(“Difícilment podran esbrinar qui ho ha fet”) 

 Bastanteig

Validació   (és la declaració jurídica sobre la suficiència d’uns poders, que emet un advo-
cat/da en relació amb el contingut de la representació atorgada al seu favor i l’eficàcia de 
determinades actuacions que ha de realitzar en nom de la persona representada)

 Bulo  Mentida / Invenció / Romanç / Història / Parany / Faula

(“Això és una invenció. Faules que fan circular per Internet”) 

 Bursàtil  Borsari

(“La fallida borsària de 1929” -i no pas “la fallida bursàtil”-)
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Agenda Col·legial
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Acords de Junta

FEBRER 2020

- Ratificar l’acord adoptat per via telemà-
tica sobre la incorporació de l’ICASBD a 
un projecte europeu Erasmus. 

- Aprovar 5 informes/propostes que pre-
senta la Comissió TOAD.

- Aprovar 7 expedients de la Comissió de 
Deontologia.

- Aprovar 10 dictàmens que presenta la 
Comissió de Taxació de Costes i Jura de 
Comptes. 

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

- Aprovar la inscripció d’una societat en 
el Registre de Societats Professionals de 
l’ICASBD.  

- Aprovar l’execució pressupostària de 
l’exercici 2019.

- Convocar la I JGO per al dia 17/3/2020, a 
les 18.00 hores.

- Adherir-se a la moció aprovada pel Ple 
de l’Ajuntament de Sabadell sobre cele-
bració d’un acte de commemoració dels 
100 anys de la mort de FRANCESC LAY-
RET, i oferir les nostres instal·lacions a 
l’efecte de l’esmentada commemoració.

MARÇ 2020

- Procedir a la inscripció de l’ICASBD en el 
Registre de Grups d’Interès. 

A continuació us oferim un resum/ressenya dels principals acords 
de Junta dels mesos de febrer a juny de 2020:
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- Davant la sol·licitud sobre la possibilitat 
de crear una Comissió de propietat indus-
trial, intel·lectual i una altra de drets de 
les telecomunicacions, s’acorda fer una 
consulta prèvia als col·legiats per copsar 
l’interès sobre les mateixes, ampliant 
també la consulta a la possibilitat d’una 
Comissió o secció  sobre Dret de Família.

- Pel que fa als conceptes salarials que 
han de constar en les nòmines dels treba-
lladors i conforme al previst en el conveni 
col·lectiu d’oficines i despatxos, s’acorda 
designar una membre de Junta perquè 
faci una anàlisi de les nòmines, a fi i efec-
te de valorar la seva correcció i informar 
posteriorment a la Junta. 

- Aprovar 12 informes/resolucions que 
presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 7 expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia.

- Aprovar 1 dictamen que presenta la 
Comissió de Taxació de Costes i Jura de 
Comptes.

- Autoritzar l’aixecament de l’obligat se-
cret de comunicacions entre advocats 
sol·licitat per una lletrada, atès que es 
considera que hi concorre l’excepció pre-
vista a l’article 33.1, a) de la Normativa de 
l’Advocacia Catalana.   

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

- Concedir la vènia professional sol·licita-
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da per una lletrada, per assumir la defen-
sa d’una persona jurídica en un procedi-
ment que es tramita en un Jutjat de 1a 
Instància de Sabadell

- En relació amb una sol·licitud d’empa-
rament d’un lletrat, s’acorda la preser-
vació del deure de secret professional, 
en no apreciar-se cap circumstància que 
fonamenti legalment el seu aixecament, 
i oposant-se a la seva intervenció com 
a    testimoni en un procediment que se 
segueix davant d’un jutjat de Sabadell, 
en entendre que amb la seva declaració 
posaria en perill l’esmentat secret, vulne-
rant la normativa processal, deontològica 
i professional.

- Aprovar el llistat d’altes, baixes, suspen-
sions, etc. als diferents torns i al SOJ per 
al 2n trimestre de 2020 que presenta la 
Comissió TOAD.

- Autoritzar l’aixecament de l’obligat se-
cret de comunicacions entre advocats 
sol·licitat per una lletrada, per poder apor-
tar a la demanda les comunicacions man-
tingudes, via correu electrònic, amb una 
altra lletrada, atès que es considera que 
hi concorre l’excepció prevista a l’article 
33.1, a) de la Normativa de l’Advocacia Ca-
talana.

- Ratificar els comunicats relatius als 
acords adoptats per la Junta de Govern i 
que consten emesos a través dels comu-
nicats COVID-19. 

- Contestar de manera individualitzada 
les instàncies rebudes de diferents col·le-
giades i col·legiats vers les quotes col·legi-
als i altres  peticions arran de la situació 
esdevinguda per la crisi sanitària del CO-
VID-19.

- Iniciar un Expedient de Regulació Tem-
poral d’Ocupació (ERTO), delegant en la 
Comissió de Recursos Humans perquè 
concreti la proposta.

- Instar un Expedient de Regulació Tem-

poral d’Ocupació (ERTO) per a part de la 
plantilla de personal de l’ICASBD, i en la 
proporció que per a cadascun s’assigna.

- Complementar la part del salari que vin-
guin percebent a dia d’avui les empleades 
afectades per l’ERTO i que no sigui cober-
ta pel subsidi de desocupació durant el 
temps que duri la suspensió o reducció 
de jornada dels contractes laborals.

- Suspendre l’Acte solemne d’Imposició 
de Togues de l’any 2020, així com també 
l’habitual Sopar d’Estiu de 2020.

- Celebrar, en el moment que es pugui, 
els actes d’homenatge als companys 
recentment traspassats, Sr. Pedro Ruiz 
Soto, i l’exdegà, Sr. Josep Ricardo Rovira 
Esteban.

ABRIL 2020

- Fer un comunicat a les respectives ge-
rències dels Jutjats de Sabadell i Cerda-
nyola del Vallès a fi de demanar ajut en la 
instal·lació de mampares protectores.

- Fer el pagament de bestretes al perso-
nal de l’ICASBD.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i 
canvis en el cens que presenta el secre-
tari.

- Constituir una Comissió delegada en-
carregada de l’estudi i valoració de les 
sol·licituds d’ajut que es presentin, així 
com d’elevar a la Junta de Govern les se-
ves propostes de resolució arran de les 
instàncies presentades o que es presen-
tin per part dels col·legiades i col·legiats 
sobre condonacions de quotes col·legials.

- Prendre un acord en relació amb el rei-
nici de l’activitat presencial a les seus i la 
continuïtat de teletreball des del seu do-
micili d’un membre del personal.

- Remetre un escrit a la consellera de Jus-
tícia amb tot un seguit de demandes, se-



gons consta en acta.

- Fer un esborrany de carta dirigida al 
CICAC, CGAE i Ministeri de Justícia, de-
manant a aquestes institucions una línia 
d’ajuts per a advocats/des, per la compra 
d’equips informàtics i suport a la forma-
ció sobre el seu ús.

MAIG 2020

- Adherir-se al conveni subscrit entre el 
CGAE i el Ministeri de Política Territorial 
i Funció Pública que possibilita que els 
advocats/des puguin realitzar els tràmits 
administratius i gestió documental en 
matèria d’estrangeria per via electrònica. 

- Aprovar les propostes de la Comissió de 
RR.HH. arran de la seva reunió virtual de 6 
de maig de 2020.

- Designar la Sra. LOURDES ORTUÑO com 
a membre del Consell Rector de l’EPPA.

- Aprovar les propostes de la Comissió 
delegada en relació amb les sol·licituds 
d’ajut del Fons Social, segons obra en 
l’acta.

- Aplicar un ajut de caràcter universal per 
a tots els col·legiats/des exercents que pa-
guen la quota ordinària de 38 euros (sen-
se cap bonificació), consistent en una re-
ducció del 50% d’aquesta quota ordinària 
del mes de maig, i notificar-ho als col·le-
giats.

- Concedir la vènia sol·licitada per un lle-
trat, per poder assumir la defensa en un 
P. A. que se segueix davant d’un Jutjat 
d’Instrucció de Cerdanyola.

- Obrir una nova convocatòria d’ajuts de 
fons social als col·legiats/des, del 15 de 
maig al 30 de juny, i amb aplicació dels 
requisits previstos a la primera convoca-
tòria. 

- Aprovar 1 informe/proposta de la Comis-
sió TOAD. 
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- Aprovar, de conformitat amb l’article 31 
de la LAJG, l’excusa d’una lletrada a la de-
fensa penal d’un justiciable en un Judici 
Ràpid seguit a un Jutjat d’Instrucció de 
Sabadell.

- Aprovar 2 dictàmens de la Comissió de 
Taxació de Costes i Jura de Comptes. 

- Redactar cartes al CICAC i al CGAE de-
manant una reducció o condonació de la 
quota CICAC i CGAE durant el segon tri-
mestre 2020.

- Reobrir les seus col·legials amb efectes 
del 25 de maig, en els termes i condicions 
previstos en l’acta.

- Fer un comunicat general informant els 
col·legiats i col·legiades de la reobertura 
el dilluns 25 de maig.

- Adquirir 5 mampares de protecció per a 
les seus col·legials. 

- Aprovar les relacions de canvis en el 
cens col·legial que presenta el secretari.

- Acordar la inscripció d’una societat en 
el Registre de Societats Professionals de 
l’ICASBD, un cop acreditat el compliment 
dels requisits legals i reglamentaris.

- Inscriure un col·legiat en el Registre de 
persones mediadores de dret familiar de 
l’ICASBD i donar trasllat d’aquest acord al 
Centre de Mediació de Dret Privat de Ca-
talunya, als efectes legals oportuns.

- Adquirir una llicència Cisco Webex “star-
ter”. 
- Adquirir dues noves mampares protec-
tores per a la seu de l’Eix Macià.

- Desafectar de l’ERTO 2 empleades de 
l’ICASBD a partir del 1 de juny, i una altra 
empleada a partir del dia 8 de juny. 

- Aprovar, a proposta de la Comissió 
TOAD, les bases per la reobertura del SOJ 
de Sabadell i Cerdanyola, segons docu-
ments que s’adjunta a l’acta.

Sumari
Març - Juliol 2020

39

- Aprovar, a proposta de la Comissió TOAD, 
les bases per al circuït administratiu del 
SOJ Sabadell, que serà via telefònica per 
al 70% dels usuaris i que es combinarà 
amb l’enviament d’un e-mail informant 
de la protecció de dades, segons instruc-
cions donades pel nostre DPO. 

- Aprovar, a proposta de la Comissió 
TOAD, la compra de sobres petits i d’una 
bústia per a la seva col·locació a l’edifici 
Judicial -fora del SOJ-. 

- Aprovar les propostes que presenta la 
Comissió Delegada sobre ajuts del Fons 
Social.

- Aplicar de forma universal a tots els col-
legiats i col·legiades que paguin la quota 
ordinària de 38 euros (sense cap bonifica-
ció), una reducció del 50% en la quota del 
mes de juny.

- Aprovar la renovació anual de la base de 
dades VLEX.

- Aprovar el pressupost d’Aranzadi Pro-
fessional + Aranzadi especialitzat.

- Oferir als col·legiats una promoció de 
l’editorial Colex de Nueva Ley Concursal 
paso a paso y Legislación concursal. 

- No autoritzar l’aixecament de l’obligat 
secret de comunicacions entre advocats 
sol·licitat per una lletrada, atès que vulne-
raria l’obligat deure de secret i confiden-
cialitat de les converses i comunicacions 
extrajudicials hagudes entre advocats, 
sense que en el present cas s’hi apreciï 
cap circumstància especialment greu 
que en justifiqui l’aixecament

JUNY 2020

- Aprovar les propostes i pautes de la Co-
missió de RR.HH. per a la setmana del 8 
al 12 de juny, tret de la implementació del 
nou horari.

- Aprovar les 4 propostes/informes que 
presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar el dictamen que presenta la Co-
missió de Taxacions de Costes  i Jures de 
Comptes. 

- Aprovar 8 expedients de la Comissió de 
Deontologia.

- No autoritzar l’aixecament de l’obligat 
secret de comunicacions entre advocats 
sol·licitat per una lletrada, en virtut de 
l’acord que obra en acta.

- Aprovar el llistat d’altes i baixes en els 
diferents torns i en el SOJ, per al 3r tri-
mestre de 2020, que presenta la Comissió 
TOAD. 

- Acordar la incorporació d’una col·legi-
ada en el Llistat Únic d’Administradors 
Concursals, així com en el Llistat de me-
diadors Concursals de l’ICASBD, un cop 
acreditat el compliment dels requisits le-
gals i reglamentaris, i als efectes del que 
disposa la Llei 22/2003, concursal. 

- Aprovar l’esquema bàsic de cibersegu-
retat de l’ICASBD, que s’incorpora com a 
annex de l’acta.

- Aprovar la proposta de la Comissió de 
RR.HH. sobre condicions/protocols d’ac-
cés i serveis en les seus col·legials a partir 
del 22 de juny, excepte la de comprar pa-
pereres i esprai hidroalcohòlic. 

- Aprovar l’ajut de subvenció de quotes 
sol·licitada per un lletrat, en reunir els re-
quisits reglamentaris.

- Aprovar les relacions amb els canvis de 
situació en el cens col·legial que presenta 
el secretari.

- Adherir-se a l’incident obert d’ofici per 
part del Síndic de Greuges per la situa-
ció dels Jutjats de Sabadell, i comunicar 
l’acord oportunament.

- Comprar 22 togues.

- Vendre una toga de 2a mà a un col·legiat 
que l’ha demanat.
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