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El degà ICASBD censurat a 

la revista Món Jurídic.

El passat 1 de setembre (mail de les 
09,30h), des de premsa del Consell 
de l’Advocacia Catalana se’ns re-

queria als degans i deganes catalans per 
participar d’un reportatge de la revista 
Món Jurídic, del Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona, “amb unes declaracions 
de, com màxim 150 paraules”, responent 
a la següent pregunta: 

“- Quins reptes té l’advocacia en l’etapa 
post-covid?”

Mitjançant correu de 2 de setembre a les 
08,05h, qui subscriu va adreçar resposta 
a la qüestió plantejada en els termes se-
güents:

“Al marge dels reptes, essencials, de de-
fensa de la professió i de defensa del 
dret de defensa, l’essencial és canviar de 
dalt a baix les estructures de represen-
tació de l’advocacia institucional.

Dels Col·legis de l’Advocacia en podem 
parlar un altre dia, però tant el Consejo 
General de la Abogacía Española com 
el Consell de l’Advocacia Catalana són 
dues rèmores que les advocades i advo-
cats catalans no és mereixen.

Amb pressupostos milionaris tant el 
CGAE com el CICAC, les seves estructu-
res mastodòntiques i anquilosades no 
serveixen per representar i defensar l’ad-
vocacia amb rigor, immediatesa i eficà-
cia, i a vegades ni tan sols en temps i for-
ma, i als fets em remeto.

S’han de modificar els estatuts i es-
tructures de representació i defensa de 
l’advocacia institucional, s’han de de-
mocratitzar les mateixes, convertir en 
transparents --de veritat, no de boque-

ta--, fer partícip l’advocacia i obrir-les a 
la societat, i s’ha de fer ja, sense esperar 
a demà.”

Amb un correu de 7 d’octubre a les  
18,39h, des de la redacció de Món Jurí-
dic se’m demanava rectificar aquest 
redactat atès que, segons el seu parer, la 
meva resposta “no respon a la pregunta 
que hem formulat”. 

L’endemà  8 d’octubre a les 09,01h do-
nava resposta a aquesta qüestió espe-
cificant que “no proposaré  cap text al-
ternatiu”, postura que reiterava en data 
11 del mateix mes a les 09,14h precissant 
que “Sento molt discrepar, però la res-
posta del degà ICASBD s’ajusta  exac-
tament a la pregunta i assenyala clara-
ment els reptes més importants que al 
seu  parer té l’advocacia avui en dia, és 
a dir, en la etapa post-covid. Una altra 
cosa és que no agradi la resposta. Però 
el degà ICASBD no accepta jugar  al joc 
de la censura o l’autocensura.”

No cal dir que el meu text finalment va 
ser descartat de la publicació, per la qual 
cosa he considerat necessari fer públic el 
que ha succeït. 

Aquest any 2020 el CGAE preveu ingres-
sar 10.268.004 € per quotes a satisfer 
pels  advocats i advocades espanyols, i el 
CICAC 830.475 € per quotes a pagar pels  
advocats i advocades catalans, amb el 
retorn que tots coneixem.

Amb aquestes xifres a les mans, seguei-
xo pensant que el principal repte que té 
l’advocacia en l’etapa post-covid és el 
que Món Jurídic ha volgut silenciar però 
jo he volgut fer públic a través d’aquest 
editorial.

Manolo Hernández Martín
Degà ICASBD

Lee el texto en castellano.

https://www.icasbd.org/upfiles/revista/ui157/ui_157_edit_02.pdf


I Junta General 
Ordinària 2020
Aprovació del 
tancament 
pressupostari 2019

El passat 23 de setembre, i superades 
totes les vicissituds derivades de la pan-
dèmia i l’Estat d’Alarma, finalment va 

tenir lloc a  la I Junta General Ordinària de l’ex-
ercici 2020, que per primera vegada va desen-
volupar-se de manera totalment telemàtica. 
La sessió va servir, entre d’altres qüestions, per 
aprovar els comptes del 2019 i per exposar les 
memòries de les diferents comissions i àrees 
permanents de l’exercici passat. L’acte s’inicià, 
d’acord amb l’ordre del dia de la sessió, amb 
la lectura i l’aprovació de l’acte de les darrerra 
Junta General Ordinària, per part del secretari, 
Sr. Joan Badia i Gauchia.

 Tot seguit, el degà, l’Excm. Sr. Manolo 
Hernández Martín, va fer una ressenya dels 
actes, esdeveniments i actuacions més 
destacades del 2019 en relació amb el nostre 
Col·legi i amb la professió on, entre altres 
qüestions, la reducció de la quota col·legial 
ICASBD per al 2019 en un 5%, la reducció 
de la quota del CICAC per al 2019 en 5€, la 
coordinació Grup Treball Transversal Apoyo 

 LA JUNTA INFORMA
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Abogacía CGAE per part del nostre 
degà, el seu nomenament com 
a Conseller secretari del CICAC, 
la publicació dels nous Estatuts 
ICASBD amb la nova denomi-
nació d’Il·lustre Col·legi de l’Ad-
vocacia de Sabadell, la posada en 
circulació d’un nou carnet col·le-
gial personalitzat, la creació d’una 
nova Comissió de Discapacitat i 
dependència, el nomenament del 
company Francesc Esteve, com a 
col·legiat d’honor, i la consecció 
a títol pòstum al company Quim 
Escuder de la Medalla al Mérit de 
l’Advocacia del CGAE.

També es varen ressenyar l’acte  
de la presentació del llibre 
“Los Abogados que cambiaron 
España”, amb el seu autor, el 
conegut periodista Fernando 
Jáuregui Campuzano, o la pre-
sentació del recopilatori de 
poemes “L’Esclat que ara m’of-
renes” de Lluís Casals, exdegà de 
l’ICASBD.

Un altres dels aspectes destacats 
del 2019 va ser la integració sota 
la direcció de l’Escola de Pràctica 
Professional de l’Advocacia de 
tota la formació col·legial, tant la 
Formació inicial com la continu-
ada, amb el nomenament d’un 
nou Consell Rector.

Per últim, ressenyar l’assump-
ció per part del company Carles 
Lorente, president de JAS, de la  
Presidència de l’Agrupació de 
Joves Advocats de Catalunya.

En conjunt, un balanç positiu pel 
que fa a la tasca realitzada pel 
Col·legi durant el 2019, que ha 
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quedat recollit en una edició con-
junta de les Memòries Col·legials, 
a disposició a l’Àrea Privada de la 
nostra pàgina web. Una feina que, 
segons el màxim responsable de 
l’ICASBD, ha tingut continuïtat 
durant aquest 2020, amb la con-
signa d’austeritat i millora constant 
que ja defineix l’actuació de l’actual 
Junta, i més amb les circunstàncies 
actuals de pandèmia i contracció 
econòmica.

Com és habitual, el següent punt 
de l’ordre del dia va ser l’examen 
i l’aprovació del compte general 
d’ingressos i despeses de l’exerci-
ci anterior, després que el tresorer, 
Sr. José Miguel García Gallego, en 
fes lectura i justifiqués les desvi-
acions en determinades partides 
respecte a la previsió inicial. L’apro-
vació es va fer per unanimitat dels 
i les assistents.

Cal destacar també l’alta partici-
pació de la qual va gaudir aquesta 
Junta General Ordinària, motiva-
da per la seva celebració telemà-
tica a través de la plataforma Cis-
co Webex. En total va ser seguida 
per més de 60 companyes i com-
panys, tot un èxit de participació al 
respecte de les Juntes precedents, 
que anima a continuar amb l’ús de 
les noves tecnologies per a fomen-
tar les aportacions de tothom a la 
vida col·legial de l’ICASBD.

A continuació podeu veure el re-
sum del tancament pressupostari 
2019. ▣

LA JUNTA DE GOVERN

 LA JUNTA INFORMA



 LA JUNTA INFORMA
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Mascaretes 
personalitzades de 
l’ICASBD

Us informem que ja teniu a la vostra disposició les noves mascaretes personalitzades de 
l’ICASBD. Una mascareta ergonòmica, higiènica, transpirable i reutilitzable, que com-
pleix amb tots els estàndards de qualitat exigits per les autoritats sanitàries. En concret, 

es tracta d’una peça confortable, hidròfuga (repel·leix l’aigua i microgotes actuant com a 
barrera per a virus i bactèries), hidrofòbi-
ca (la fibra transporta ràpidament la hu-
mitat cap a l’exterior, manté la pell seca, 
augmentant-ne el confort i rendiment), i 
reutilitzable, ja que compleix amb totes 
l’especificació UNE 0065:2020, i suporta 
10 cicles de rentat.
 
Per acord de la Junta de Govern, tots els 
col·legiats/des exercents tindran dret a 
una mascareta personalitzada ICASBD 
completament gratuïta. 
 
Per tal de sol·licitar-la, caldrà comuni-
car-ho a l’adreça deganat@icasbd.org i 
us indicarem el lloc, dia i hora de recolli-
da, per evitar la coincidència de persones 
al fil de les recomanacions sanitàries vi-
gents. 
 
A banda d’aquest exemplar gratuït, tant 
els col·legiats exercents com els no exer-
cents podran adquirir mascaretes ICASBD 
al preu de 3,50€/unitat.
 
Clicant aquí podeu consultar l’informe 
tècnic complert sobre qualitats de la mas-
careta proporcionat pel fabricant.
 
Cordialment,

LA JUNTA DE GOVERN
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L’ocupació il·legal 
d’habitatges des d’una 
vessant penal.
28 d’octubre de 2020, 17 hores. 

INTRODUCCIÓ/OBJECTIUS
La mateixa consistirà en un anàlisi de l’estat actual de 
la qüestió, els errors de la darrera reforma legislativa –
Llei 5/2018, d’11 de juny- , i de com el legislador ha creat 
un “modus vivendi” en un delicte que es pot combatre, 
així com propostes legislatives per a poder donar-hi 
solució.
 
PONENTS
Il·lm. Sr. Josep Maria Torras Coll, magistrat.
 
DATA I HORA

 FORMACIÓ

Dimecres 28 d’octubre de 2020, 17 hores.  
 
LLOC
Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell (C/ Lacy, 15).

 
La sessió s’oferirà de manera telemàtica a través de la plataforma CISCO WEBEX. Per 
tal de formalitzar la vostra inscripció, podeu adreçar un correu electrònic a l’adreça 
formacio@icasbd.org. Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’inscripció 
(fins el dia de l’acte, o fins que s’exhaureixin les places).

Cordialment,

ESCOLA DE PRÀCTICA PROFESSIONAL DE L’ADVOCACIA 

mailto:deganat%40icasbd.org?subject=Mascareta%20personalitzada%20ICASBD
https://icasbd.us4.list-manage.com/track/click?u=7c54808deee44270bd05f79d9&id=b7eadced83&e=0ec3541958
mailto:formacio%40icasbd.org?subject=INSCRIPCI%C3%93%20CONFER%C3%88NCIA


El passat 14 d’octubre va tenir lloc, 
a través de la plataforma Go to 
Meeting, una nova sessió formativa 
online organitzada pel Consell 
Rector de l’Escola de Pràctica 
Professional de l’Advocacia de 
l’ICASBD. 

Al llarg d’aquesta interessant 
sessió, el Sr. Antoni Gubern Vives, 
Lletrat de l’Administració de 
Justícia, va realitzar una exposició-
resum sobre els  problemes més 
habituals derivats de les execucions 
d’obligacions que tenen origen 
en procediments de família, en 
particular sobre les obligacions no 
dineràries. En concret, va referència 
a la regulació continuda als articles 
709 i següents de la LEC, en relació 
amb l’art. 776 del mateix cos legal.

Podeu gaudir d’aquesta interessant 
sessió al nostre Canal de Youtube.

EPPA / FORMACIÓ.▣
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La problemàtica 
de les 
execucions de 
les obligacions 
no dineràries en 
Dret de família.

 FORMACIÓ
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https://www.youtube.com/watch?v=rwYKDWblRwo
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Lliurament 
diplomes 
del Dia de 
la Justícia 
Gratuïta

ACTUALITAT
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El passat 22 d’octubre, el nostre degà 
Manolo Hernández i la responsable de 
la Comissió del Torn d’Ofici i Assistència 

al detingut, Eulàlia Barros, van lliurar els 
Diplomes del Dia de la Justícia Gratuïta a 
l’exdegana dels Jutjats de Sabadell, Il·lm. 
Sra. Gloria Pérez Padilla i a la Comissió de 
Relacions amb l’Administració de Justícia, 
representada en aquest acte pel seu 
president, el diputat primer de la Junta de 
Govern, Josep Farnés.

El motiu d’aquest reconeixement no és 
altre que, en el cas de ‘exjutgessa degana, 
l’amplia predisposició i esperit col·laboratiu 
a l’hora d’implementar el sistema 
d’assistència telemàtica pels lletrats i 
lletrades de guàrdia, i evitar així la presència 
física dels i les professionals durant l’Estat 
d’Alarma, salvaguardant la seva salut i 
sense que això afectes al dret de defensa.

Pel que fa a la Comissió de Relacions amb 
l’Administració de Justícia, la Junta de 
Govern va voler reconéixer la seva labor 
durant aquesta crisis sanitària, amb un 
ampli desplegament davant diverses 
instàncies i organismes a fi de salvaguardar 
la salut i les condicions de prestació del 
servei dels lletrats i lletrades adscrits al Torn 
d’ofici i Assistència al detingut. ▣



ACTUALITAT
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El passat 14 d’octubre va tenir lloc una 
nova Assemblea del TOAD, ajornada 
per causa de l’Estat d’Alarma, que fi-

nalment va celebrar-se per via telemàtica 
amb gran èxit de participació.

El degà, Manolo Hernández, va obrir-la 
destacant que aquesta era una assemblea 
atípica atès que ha estat convocada per 
la Junta de Govern a proposta del degà, 
per evitar allargar els càrrecs de la Comis-
sió del TOAD que ja estaven caducats, raó 
per la qual va presidir l’assemblea, actu-
ant com a Secretari el Sr. García Gallego, 
com a Secretari substitut de la Junta de 
Govern.

Una vegada iniciada l’Assemblea, es va 
donar pas al primer punt de l’ordre del 
dia, lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta 
de l’Assemblea anterior, que va ser apro-
vada per unanimitat.

A continuació es va abordar el segon punt 
de l’ordre del dia, referent a la presentació 
de candidatures i votació dels 3 càrrecs 
assemblearis de la Comissió TOAD per 
a un període de 3 anys.Es van presentar 
cinc candidats per optar a ser elegits: Sò-
nia Marquès Caro, Montse Talabán Lapaz, 
Manuel Galera Vivancos, Joan Antonell 
Cubarons i Mercè Cecília Carod, havent 
estat triades les companyes Sònia Mar-
quès Caro (amb 41 vots), Sa. Mercè Cecí-

lia Carod (39 vots) i Montse Talabán Lapaz 
(amb 34 vots).

El segon punt de l’ordre del dia va servir 
per tractar el tema de la pròrroga sine die 
del sistema de justificació de tots els mò-
duls TOAD –a excepció dels penals- amb 
el rebut de presentació telemàtica 8TTA) i 
la còpia de l’escrit de demanda o oposició. 
En aquest sentit, la companya Eulàlia Bar-
ros, en la seva condició de presidenta de 
la Comissió, i després d’agrair al personal 
ICASBD i als membres sortints la seva fei-
na, va continuar informant que els Jutjats 
ja estan col·lapsats i per tant s’ha decidit 
prorrogar sine die la possibilitat de fac-
turar els mòduls TOAD civils simplement 
acreditant el justificant de presentació 
telemàtic.

A continuació, la Sra. Barros va recordar 
que a l’àrea privada de la web col·legial 
està publicat el protocol d’actuació en ma-
tèria de guàrdies i recentment s’ha publi-
cat un conjunt de respostes i aclariments 
a determinades qüestions que s’han es-
tat resolent en el darrers anys, que recull 
quasi tots els supòsits i irregularitats que 
solen suscitar-se. De totes formes, la Sra. 
Barros va insistir en que davant qualsevol 
dubte tothom pot adreçar-se al col·legi i 
en especial a la Junta de Govern per do-
nar solució a les qüestions plantejades.

Celebrada Assemblea 
del Torn d’Ofici
Sabadell, 14 d’octubre de 2020
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A continuació i en relació a les requisitò-
ries, es va aclarir que la designa es forma-
litza des del mateix moment de la comu-
nicació efectuada pels cossos policials, si 
bé no genera assumpte ni es pot facturar, 
però sí computa a efectes de doblar el 
mòdul de la guàrdia.

També es va destacar l’advertiment que 
NO s’accepta el càrrec derivat de les de-
signes per intervenir com a defensor ju-
dicial en funcions d’Administració patri-
monial, atès que se’n poden derivar greus 
problemes i que la nostra assegurança de 
responsabilitat civil no assumiria les pos-
sibles responsabilitats.

Igualment es va informar que arrel d’una 
Sentència del TC, les insostenibilitats 
s’han de presentar dins del període de 15 
dies posteriors a l’assumpció de l’encàr-
rec.

També indica que s’està treballant en re-
editar un conveni del CICAC amb la Ge-
neralitat de Catalunya per incentivar l’ús 
del català en la redacció d’escrits judici-
als.

La sessió va servir també per anunci-
ar que properament es disposarà d’una 
nova eina a la web del col·legi denomina-
da “Els meus dies SOJ”, similar a la que 
gestiona ja els dies de guàrdia del TOAD.

Després de recordar els i les assistents 
la conveniència d’anar revisant el But-
lletí setmanal que va comunicant totes 
les novetats que van sorgint en relació a 
la gestió del TOAD, es va tancar la sessió 
informant que el SOJ de l’Eix Macià està 
tancat per haver-se notificat un positiu 
COVID d’una treballador del servei. ▣



IN MEMORIAM
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El passat 18 d’agost, ens va dei-
xar la companya M. Dolors 
Velázquez Solano, als 54 anys.  

La malaltia que li van diagnosticar fa 
3 anys, va poder finalment amb ella. 
Ens vam conèixer a la Facultat de 
Dret de l‘UAB, però quan vam te-
nir una relació més directa va ser 
quan vam començar a treballar en 
el mateix despatx fa 28 anys, durant 
els quals vam anar forjant una forta 
amistat. Vaig tenir l’honor d’apadri-
nar-la en el seu accés a la professió i 
fa 2 anys va rebre la insígnia dels 25 
anys de professió del Col·legi.  

La Dolors ha estat una advocada de 
vocació, que ha gaudit i ens ha fet 

gaudir de la professió als qui hem 
tingut la sort d’estar al seu costat 
durant tot aquest temps. Gaudíem 
amb els debats apassionants sobre 
el plantejament i estratègia de qual-
sevol assumpte. Ha estat una bona 
advocada, intel·ligent i treballadora, 
que ha lluitat amb eficàcia i honeste-
dat els assumptes dels seus clients, 
els quals han notat sempre que els 
defensava una gran professional 
que estava de veritat al seu costat, i 
he estat testimoni de la gran estima 
que li tenien. Era una bona persona, 
que es feia estimar per tothom que 
la tractava. 

Pot semblar que exagero amb 

Adéu a Dolors 
Velázquez
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l’emoció de la pèrdua d’una persona 
estimada, però no sóc l’únic que ho 
dic. Com exemple, entre les moltes 
mostres de condol rebudes darrera-
ment, puc esmentar la d’un procu-
rador de Granollers, que ha deixat 
escrit:  “Era una bellisima persona i 
una de les millors professionals amb 
les que he tingut la sort de  treba-
llar. Sempre la posava d’exemple 
amb les meves col·laboradores com 
advocada intel·ligent.” El Xavi, el seu 
marit, em deia que ha tingut l’opor-
tunitat d’escoltar a més d’una perso-
na, que li ha dit que la Dolors li havia 
salvat la vida.

Tenia una constant ànsia d’aprendre 
i de millorar, el que feia que assistís a 
totes les sessions formatives del Col.
legi que podia, inclús en moments 
de salut delicada.

En l’àmbit del despatx, es va gua-
nyar l’estima de tots els que hi hem 
treballat. Era una bona companya, i 
la seva animositat i optimisme, s’en-
comanaven. Com anècdota, puc ex-
plicar que feia uns pastissos increï-
blement bons, deia que quan estava 
estressada per la feina, es posava a 
fer-ne a l’arribar a casa i això la cal-
mava, però com que allí no se’ls 
menjaven, els portava al despatx, 
a on els devoràvem. I mai faltaven 
quan fèiem un dinar de despatx, per 
l’aniversari o el sant d’algú. 

Hem après molt de la Dolors durant 
aquest 28 anys, però encara ens va 
donar una darrera lliçó, en la forma 
que va afrontar la malaltia, que l’ha-
via de portar fins a la mort. Amb una 
serenitat, enteresa i valentia admi-

rables. Més d’una vegada ens ha 
demostrat que ella era més valenta 
que les persones que l’envoltàvem.

El dia del funeral, vam poder cons-
tatar que els seus gens han passat 
als seus fills, Georgina i Andreu, que 
amb gran enteresa ens van emoci-
onar a tots amb les seves paraules, 
posant de manifest que també ha 
estat una gran mare.

Sols ens queda que donar les gràci-
es als que hem tingut la immensa 
sort de compartir, una gran part de 
les nostres vides, amb una persona 
tant extraordinària com ella.
Moltes gràcies Dolors, per tot el 
que ens has donat.  Et trobem molt 
a faltar. ▣
Josep Farnés i Costajussà
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Acords de Junta

JULIOL 2020

- Aprovar amb el vot en contra del degà la 
proposta de la Comissió de RR.HH. sobre 
horari d’obertura de la seu central (Lacy) 
i el quadre de rotacions del personal per 
cobrir les jornades presencials i de tele-
treball durant el mes de juliol.
- Aprovar 3 informes/propostes que eleva 
la Comissió del TOAD, tret d’una l’excusa 
penal sol·licitada per una lletrada per con-
tinuar amb la defensa d’un justiciable.
- Aprovar 9 expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia.
- Aprovar 14 dictàmens que presenta la 
Comissió de Taxació de Costes i Jura de 
Comptes.
- Aprovar les relacions amb els canvis de 
situació en el cens col·legial que presenta 
el secretari.
- Convocar la I JGO de l’CASBD el 23 de 
setembre de 2020, a les 18 hores. 
- Rebutjar la proposta del degà de no-
menar el col·legiat exercent recentment 
traspassat, Sr. PEDRO RUIZ SOTO, col·le-
giat d’honor de l’ICASBD i retre-li un ho-
menatge conjunt en col·laboració amb la 
Facultat de Dret de la UAB. 
- Contractar una llicència Adobe per edi-
tar els arxius pdf, necessària per a la po-
sada en marxa de l’Expedient digital de 
Justícia Gratuïta en els SOJ de Cerdanyo-
la i Sabadell. 
- Ratificar l’acord adoptat telemàtica-
ment de no aprovar la proposta del degà 
d’adquirir una càmera web per a la Sala 
de Juntes, per un import de 313,70€ més 
IVA, per poder celebrar reunions mixtes 
amb assistents presencials i virtuals.
- Inscriure una col·legiada en el Registre 
de persones mediadores de dret privat i 

A continuació us oferim un resum/ressenya dels principals acords 
de Junta dels mesos de juliol a setembre de 2020:
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familiar d’aquest Il·lustre Col·legi, i traslla-
dar aquest acord al Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya, per tal que la 
inscriguin en el Registre general de per-
sones mediadores en els àmbits del Dret 
Privat i Dret de Família, als efectes legals 
oportuns.

SETEMBRE 2020

- Ratificar l’acord d’aprovar la proposta 
del degà d’adquirir 1.000 mascaretes a 
través d’Internet, i anar adquirint guants 
segons es vagi necessitant. 
- Ratificar l’acord d’aprovar la proposta del 
degà sobre adquisició de 1.000 mascare-
tes personalitzades amb el logo ICASBD, 
per lliurar gratuïtament una mascareta a 
cada col·legiada/col·legiat exercent i oferir 
les sobrants a la venda a col·legiats/col·le-
giades exercents i no exercents.
- Aprovar la proposta del degà d’autorit-
zar una col·legiada a mantenir una reunió 
amb clients a les dependències ICASBD 
de Lacy amb més persones (4 clients) de 
les autoritzades per la Junta, tot respec-
tant les mesures de seguretat i salubritat. 
- Aprovar la proposta del degà de realitzar 
una enquesta entre els col·legiats, signa-
da per la Junta, en relació amb la percep-
ció negativa o positiva que tenen quant 
a les limitacions d’accés a les seus col·le-
gials imposades per mor de la pandèmia 
i el nou horari restringit establert de ma-
nera provisional a la seu central.
- Ratificar l’acord sobre prorrogar provi-
sionalment l’actual esquema horari de 
l’ICASBD fins el dia 30/9/2020.
- Aprovar el llistat d’altes, baixes, suspen-
sions i excedències del TOAD i SOJ per al 
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4t trimestre 2020.
- Aprovar 12 informes/propostes que pre-
senta la Comissió TOAD.
- Aprovar 10 expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia.
- Aprovar 7 dictàmens que presenta la 
Comissió de Taxació de Costes i Jura de 
Comptes.
- Aprovar les relacions amb els canvis de 
situació en el cens col·legial que presenta 
el secretari.
- Concedir la vènia professional a una lle-
trada per assumir la defensa dels seus 
clients en unes Diligències prèvies que 
segueixen a un Jutjat d’Instrucció de Sa-
badell.
- Concedir l’emparament sol·licitat per 
una col·legiada per tal que no intervingui, 
en base a l’obligada preservació del deu-
re de secret professional, com a  testimo-
ni en el un Judici que se segueix davant 
d’un Jutjat de 1a Instància de Sabadell, en 
entendre que amb la seva declaració po-
saria en perill el secret professional, vul-
nerant la normativa processal, deontolò-
gica i professional.
- Descartar fer una enquesta entre els col-
legiats i col·legiades sobre mediació.
- Facilitar als col·legiats i col·legiades amb 
caràcter urgent informació completa i 
acurada sobre l’abast del tancament de 
comptes actius d’Office365 per ITCGAE 
i Microsoft, l’impacte que representarà 
per als nostres col·legiats i la manera com 
procedir tant per part de l’ICASBD com 
dels afectats/perjudicats.
- No fer la Loteria de Nadal aquest any, 
atesa la situació de pandèmia i restricci-
ons de contactes i mobilitat que encara 
patim per evitar rebrots i contagis pel Co-
vid-19.
- Aprovar la inscripció d’una societat en 
el Registre de Societats Professionals de 
l’ICASBD, un cop acreditat el compliment 
dels requisits legals i reglamentaris. 
- Autoritzar la reserva d’una sala de 
l’ICASBD per a una visita amb 6 clients, 
sol·licitada per una col·legiada. 
- Convocar de manera urgent l’Assemblea 
TOAD per renovar els 3 càrrecs de lliure 
elecció pel col·lectiu TOAD.

- Ratificar l’acord aprovat per correu elec-
trònic, de prorrogar l’actual esquema ho-
rari, de forma provisional, fins el 31 d’octu-
bre, per les mateixes raons manifestades 
en anteriors sessions.
- Aprovar la proposta de la Comissió de 
RR.HH. que consta en acta per tal de des-
bloquejar la gestió dels expedients en 
l’àrea de Mediació.
- Aprovar la incorporació a la Comissió de 
Tecnologies d’una col·legiada.
- No autoritzar la sol·licitud de disponibi-
litat de sala de l’ICASBD rebuda per part 
d’una entitat externa, per fer una forma-
ció teòrica a nivell d’empresa els dies 5, 6, 
7, 8 i 9 d’ octubre.
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