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La nova Consellera de Justícia i col·legiada 
de l’ICASBD, Hble. Lourdes Ciuró va realitzar 
una visita institucional a la nostra seu, en 
el que va ser el primer contacte de la nova 
responsable de Justícia amb l’Advocacia 
institucional
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El passat 10 de juny l’ICASBD va rebre la visita de la nova Consellera de Justícia i col·legiada de la nostra corporació, Hble. Lourdes 
Ciuró. La mateixa va acudir acompanyada del Secretari General del Departament de Justícia, Sr. Quim Clavaguera.

La consellera de Justícia va complir la seva paraula realitzant una de les seves primeres visites institucionals a l’advocacia sabadellenca. 
La trobada, marcada per la cordialitat amb la nostra corporació de la qual la consellera encara en forma part, va tenir com a tema prin-
cipal la necessària rehabilitació de l’edifici dels Jutjats, que presenta altes deficiències des de fa temps. En aquest sentit, al Consellera 
es va comprometre a “explorar totes les vies possibles” per posar-hi remei. 

La nova Consellera de Justícia visita l’ICASBD.

Tornar al Sumari



Ciuró va destacar que, per a solucionar les necessitats de l’ed-
ifici dels Jutjats, s’han posat a sobre de la taula diferents op-
cions. La construcció d’un bloc nou o la cessió de terrenys 

municipals són dues de les possibilitats que ha contemplat com a 
exemples que s’estan explorant per resoldre el problema. 

Sobre l’elevada temperatura que l’equipament assoleix durant l’es-
tiu, va afirmar que s’hi està posant remei amb diferents actuacions 
i que aquest estiu no suposarà un problema, tot i la calor que s’hi 
registra a l’interior. De fet, la consellera de Justícia sabadellenca ha 
afirmat que l’edifici actua “com una lupa” i que cal actuar-hi per a 
solucionar els seus problemes d’eficiència.

Al marge de la seva visita, Ciuró ha avançat algunes de les 
seves prioritats al capdavant de la conselleria. La promoció 
del Dret Civil Català n’és una, un mecanisme que ha titllat 
com a “modern, actualitzat, al servei de les persones i actual-
itzat, pel fet que reculli els canvis socials que es produeixen”. 
Té l’objectiu que s’utilitzi més, ja que considera que “ha de ser 
més recurrent”. També parteix amb l’objectiu de despertar 
les vocacions de jutges i fiscals. ▣
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“Per a solucionar les ne-
cessitats de l’edifici dels 
Jutjats, s’han posat a so-
bre de la taula diferents 
opcions.”
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El portaveu de Justícia del Grup 
Socialista va visitar l’ICASBD 
acompanyat de la Regidora 
Mar Molina.
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Reunió amb el 
diputat Paco 
Aranda

El passat 7 de maig va visitar la nostra institució el diputat per 
Barcelona al Congrés dels Diputats, Paco Aranda Vargas, Por-
tavue de Justícia del Grup Socialista a la Cambra Baixa. Aran-

da va visitar l’ICASBD acompanyat de la Regidora a l’Ajuntament 
de Sabadell, Mar Molina, responsable de la regidoria de Desenvo-
lupament Urbà: Urbanisme, Obres d’Equipaments i Llicències ur-
banístiques. 

En una conversa informal i distesa, el vicedegà de la institució, Jo-
sep Farnés, juntament amb els diputats de Junta Jaime Lapaz i 
Roger de la Guerra, van posar sobre la taula algunes de les princi-
pals reivindicacions de la nostra institució al respecte de la Justícia 
i de l’exercici professional. Així, es van posar de manifest qüestions 
com ara els necessaris canvis en les infrastructures de Justícia dis-
ponibles a Sabadell, la millora en la dotació de mitjans materials i 
humans als Jutjats locals, les problemàtiques associades a la digi-
talització de la Justícia, o l’excessiva movilitat del personal de justí-
cia, entre d’altres qüestions. 

Aranda va mostrar bona sintonia amb les reivindicacions apunta-
des, manifestant el compromís del Grup Socialista amb aquestes i 
d’altres qüestions que puguin plantejar-se en un futur. ▣
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La cita, organitzada per la Comissió 
de Relacions amb l’Administració 
de Justícia, respon a la voluntat 
de mantenir un canal constant de 
comunicació entre la judicatura i la 
nostra institució.

Trobada amb la 
Jutgessa degana 
de Cerdanyola del 
Vallès.

El passat 18 de maig una representació de la nostra Junta de 
Govern va visitar la Jutgessa degana de Cerdanyola del Vallès, 
Il•lma. Sra. M. Rocío Figueiras Méndez, per tractar temes de 

funcionament i problemàtiques associades als jutjats d’aquest 
partit judicial. Aquesta trobada, auspiciada per la Comissió de Rel-
acions amb l’Administració de Justícia, forma part d’un nou enfoc 
que pretèn mantenir canals de comunicaió oberts amb tots els 
agents que conformen la Justícia, amb especial interès en la Judi-
catura. 

En una conversa informal i distesa, tant la degana, Eulàlia Barros, 
com el vicedegà de la institució, Josep Farnés, juntament amb els 
diputats de Junta Jaime Lapaz, Anna Minvielle i David Mor, van 
posar sobre la taula algunes de les principals reivindicacions de la 
nostra institució al respecte de la Justícia i de l’exercici profession-
al. Així, es van posar de manifest qüestions com ara els necessaris 
canvis en les infrastructures de Justícia disponibles a Cerdanyola 
del Vallès, la millora en la dotació de mitjans materials i humans 
als Jutjats locals, les problemàtiques associades a la digitalització 
de la Justícia, o l’excessiva movilitat del personal de justícia, entre 
d’altres qüestions. 

Figueiras va mostrar bona sintonia amb les reivindicacions apun-
tades, manifestant el seu compromís amb aquestes i d’altres qües-
tions que puguin plantejar-se en un futur. ▣
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La trobada, de caire distés, va servir per 
intercanviar impressions amb la regido-
ra, Sra. Glòria M. Urbano Jiménez, així 

com amb l’Inspector en Cap, Lluís Funes, i 
el Cap de l’OAC, Edgar Alemany. Per part de 
l’ICASBD i van ser presents  la degana, Eu-
làlia Barros, el vicedegà Josep Farnés, i els 
diputats Jaime Lapaz, Roger de la Guerra i 
Marta Carrillo.

Després de fer una visita per les instal·lacions 
col·legials, es van abordar possibles vies de 
col·laboració en entre ambdues institucions, 

El passat 21 de maig 
representants de 
la Junta de Govern 
van reunir-se amb 
la Regidora de 
Seguretat Ciutadana  
i responsables de la 
Polícia Municipal de 
Cerdanyola del Vallès a 
la nostra seu central.

Reunió amb 
responsables de 
Seguretat Ciutadana 
de Cerdanyola

com ara trobades de formació amb els i les 
agents de la polícia local de Cerdanyola del 
Vallès, a més de mantenir una agenda de 
reunions períodiques per tal de disposar 
d’un canal de comunicació i intercanvi d’in-
formació constant, que permeti la resolució 
immediata d’incidències en aquelles qües-
tions en les qual ambdues institucions man-
tenen col·laboració, i en especial en aquelles 
matèries objecte de convenis.

En general, una trobada molt positiva.▣
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El passat 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, l’Il·lustre Col·legi de l’Ad-
vocacia de Sabadell (ICASBD) va lliurar els premis del seu II 
Concurs de Microrelats, guardó organitzat per la Comissió de 

Llengua Catalana de la corporació.

Enguany, i tal i com ha destacat el seu president i vicedegà de la in-
stitució, Sr. Josep Farnés i Costajussà, el certamen ha superat totes 
les expectatives possibles amb la presentació de 37 obres originals, 
que es troben a disposició a la pàgina web col·legial www.icasbd.
org.

El guardonat com a guanyador ha estat el microrelat “True his-
tory”, de la companya advocada Montserrat Capelleras Segura, a 
qui ha acompanyat com a finalista l’obra “Solitud” de Joan Ayar-

tions d’agenda.

Lliurament de 
premis del II Concurs 
de Microrelats

te. La guanyadora ha 
recollit el premi do-
tat de 300€ a la seu 
central de l’ICASBD 
en un acte simbòlic 
amb totes les me-
sures de seguretat i 
distància social, que 
malauradament no 
ha pogut comptar 
amb la presència del 
finalista per qües-

Recordar també que 
el concurs era obert 
a qualsevol ciutadà/
na que volgués pre-
sentar un relat breu 
sobre advocats/des, 
original i inèdit, i amb 
una extensió màxi-
ma de 150 paraules 
(sense comptar el 
títol). Enguany el 
text del microrelat 
havia de contenir ob-

ligatòriament les 5 paraules següents: TESTAMENT, MASCARETA, 
TRADICIÓ, JUSTÍCIA i GAT/A.

Tal i com ha anunciat en Josep Farnés, la idea és recopilar aquestes 
obres, juntament amb les que van integrar el primer concurs i les 
que conformin la tercera edició, en un volum recopilatori a editar 
el proper 2022.  

En aquest mateix acte 
També van ser lliurats 
els premis del passat 
Concurs de Fotogra-
fia, la XIV edició del 
qual encara estava 
penden de llurar-se 
com a conseqüència 
de la pandèmia del 
COVID-19. ▣
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Per Joan Badia Gauchia,
advocat ICASBD.

Doctrina: 
El nuevo Estatuto 
de la Abogacía.

En el BOE del pasado día 24 de marzo de 2021 se publicaba el 
Real Decreto 135/2021 de 2 de marzo el Estatuto General de la 
Abogacía Español (EGAE), el cual según su Disposición final 

cuarta entra en vigor el próximo 1 de julio de 2021.

Más allá de la bondad de su texto que, por supuesto, viene a mod-
ernizar el ya obsoleto Estatuto de 2001, lo cierto es que el Consejo 
General de la Abogacía Española ya había aprobado el proyecto 
normativo en el Pleno celebrado el 12 de junio de 2013. Ocho años ha 
tardado a dar a luz el nuevo EGAE, ocho años en los que han ocur-
rido muchas cosas -más aún si las sumamos con los veinte años 
desde el EGAE de 2001- y que por la propia inercia de los nuevos 
tiempos en que vivimos, acompañados -y casi acostumbrados ya- 
de una efímera y cambiante normativa, ha tenido que adecuarse a 
esa misma vorágine legal que supera todo límite y pone a prueba 
a cualquiera que se dedique a esta nuestra profesión.

El objeto de estas líneas no es realizar ninguna comparativa entre 
los dos Estatutos, entre lo nuevo y lo viejo, entre el pasado y el pre-
sente, que seguramente es mucho y abundante, sino hacer una 
reflexión sobre el estilo utilizado como fundamento introductorio 
para la aprobación del nuevo EGAE.

Ahora ya no se preambula, sino que se introduce y en esta intro-
ducción, mucho más tímida que el preámbulo que contenía el 
proyecto de 2013, se sintetizan los rasgos más esenciales que han 
llevado al nuevo EGAE.

En esta Introducción podemos leer que “El real decreto se cita en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las 
bases del. régimen jurídico de las Administraciones Públicas”. Más 
contundente es la prescripción de su disposición final primera 
que bajo la rúbrica de “Título competencial” nos vuelve a recordar 
que “El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva para dictar las bases del régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas.”

La pregunta que uno puede hacerse es: ¿era necesario acudir a 
esta referencia constitucional? Si repasamos el anterior Estatuto 
de 2001 no se hacía referencia alguna al título competencial y, en 
cambio, la normativa que amparaba su eficacia era la misma que 
la de ahora, la Constitución y la Ley 2/1974 de Colegios Profesion-
ales.
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El artículo 149.1.18ª de la Constitución establece la competencia ex-
clusiva del Estado en la siguiente materia: “Las bases del régimen 
jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario 
de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los adminis-
trados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento admin-
istrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la 
organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación 
sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y 
concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de to-
das las Administraciones públicas.”

En el terreno autonómico y, en concreto en el caso de Catalunya, 
también se produjo una modificación de la Normativa profesional 
que culminó en la Resolución JUS/110/2019, de 22 de enero. En esta, 
la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques resolvía “Declarar 
la adecuación a la legalidad de la modificación global de la Nor-
mativa de la Abogacía Catalana del Consejo de los Ilustres Colegios 
de Abogados de Catalunya…”, sin hacer ninguna mención explícita 
al título competencial más allá de su mera alusión general en el 
Preámbulo del Estatuto de Autonomía, así como también a una 
relación de normas vigentes, pero sólo a título ilustrativo o enu-
merativo.

La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades 
i dels col·legis professionals es la que fundamenta el trámite de le-
galización de cualquier estatuto o su modificación en este tipo de 
entidades o corporaciones de derecho público que se quiera llevar 
a cabo, al igual que hace la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, 
con la única diferencia que esta última normativa estatal exige 
que los Consejos Generales elaboraran para todos los Colegios de 
una misma profesión, y oídos éstos, unos estatutos generales, que 
serán sometidos a la aprobación del Gobierno, a través del Ministe-
rio competente.

Pues bien, ante este panorama normativo volvemos a la pregun-

ta inicial: ¿era necesario acudir a la referencia constitucional del 
149.1.18ª? Seguramente, y desde un punto de vista estrictamente 
teórico sí, pues como establece el art. 6.2 de la Ley 2/1974 es el 
Gobierno, a través del Ministerio competente, a quien corresponde 
aprobar los estatutos colegiales. Que los anteriores no lo hiciesen 
así no serviría para justificar su no alusión ahora. 

En mi opinión, podía haberse recurrido a la fórmula más habit-
ual y estandarizada como ya tenía previsto el proyecto de EGAE 
de 2013, pues en la práctica estamos ante un mero Estatuto que 
no nos otorga -en palabras del profesor Sánchez-Stewart- la cate-
goría de ley dentro de la pirámide de Kelsen.

Por tanto, y para terminar este breve comentario, el hecho que 
tengamos ahora un nuevo Estatuto con un fundamento con-
stitucional explícito no otorga a nuestra profesión mayor ran-
go o garantía sino el mismo que hemos tenido siempre con los 
anteriores Estatutos. Quizás sea porque -y volviendo al profesor 
Sánchez-Stewart en un artículo publicado en el Diario Sur de 
Málaga del pasado día 29 de abril- “El legislador no nos trata bien 
a pesar de que es la única profesión que está mencionada en la 
Constitución Española”. ▣

JOAN BADIA GAUCHIA
COL. 1163
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Dilluns 12 de juliol l’Advocacia 
tornarà a celebrar aquesta jornada 
reivindicativa. A continuació podeu 
consultar el programa d’actes.

XIII Dia de la 
Justícia Gratuïta

Com cada any, els diferents col·legis d’advocats d’arreu de l’Estat progra-
maran tot un seguit d’accions i iniciatives per commemorar aquest dia, 
encaminades a recolzar l’actual model de Justícia Gratuïta i, especial-

ment, per reconèixer i atorgar la notorietat que mereixen uns serveis públics 
transcendentals com són el del Torn d’Ofici i el d’Orientació Jurídica Gratuïta i, 
alhora, palesar públicament la fonamental tasca professional que els advocats i 
advocades d’ofici duen a terme les 24 hores del dia, durant els 365 dies de l’any, 
en defensa dels drets de la ciutadania. 

Per a aquest 2021, l’ICASBD ha programat els actes següents:       

Planta 2 (Biblioteca)
· A les 17.30 h. : Acte d’imposició del nom “Biblioteca Sofia Soto” a la Sala Biblio-
teca de l’ICASBD, en reconeixement públic a la companya Sra. Sofia Soto Ruiz, 
primera dona col·legiada de l’ICASBD.

Sala d’Actes
· A les 17.45 h.: Lectura per part de la Comissió del Torn d’Ofici i de JAS de manifestos en defensa del TOAD i l’actual model de Justícia 
Gratuïta.  
. A les 18.00 h.: Lliurament de diplomes distintius als companys Sr. Fèlix Solé Rodríguez i Sra. Raquel Ramos Castaño, en reconeixement 
al valuós servei prestat com a advocats adscrits al servei del TOAD.
. A les 18.15: Premi Valors 2020, atorgat als advocats d’ofici. La companya Sra. Mª Isabel Custal exhibirà el Premi que va recollir en nom 
de l’ICASBD.
. A les 18.30: Comiat/reconeixement als companys/es sortints de la Comissió TOAD.

Refrigeri / Pica-pica al pati de la planta 0. ▣

COMISSIÓ DEL TOAD
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Català a la 
Carta

Les denominacions de càrrecs i oficis 

sovint adopten formes compostes. 

Com formem el femení d’aquestes 

formes? En general, solen ser estructures 

que mantenen una relació de coordinació, 

la qual cosa vol dir que cal formar el femení 

dels dos components (sempre que no siguin 

invariables, és clar).

Exemples de flexió en femení de tots dos 

components:

Masculí Femení

magistrat jutge magistrada jutgessa

jutge degà jutgessa degana

comptador partidor comptadora partidora

conseller delegat consellera delegada

administrador parlamentari administra-

dora parlamentària

diputat electe diputada electa

diputat interventor diputada interventora

diputat primer diputada primera

Exemples de flexió de gènere en només el 

primer component, per ser invariable o no 

permetre flexió el segon:

Masculí Femení

síndic de greuges síndica de greuges

síndic de comptes  síndica de comptes

cònsol major consolessa major (també la 

cònsol major)

lletrat major lletrada major

director general directora general

mosso d’esquadra mossa d’esquadra

administrador concursal administradora 

concursal

oïdor de comptes oïdora de comptes

interventor general interventora general

tinent d’alcalde tinenta d’alcalde

metge forense metgessa forense (també la 

metge forense)

Exemples de flexió de gènere en només el 

segon component:

Masculí Femení

ponent únic ponent única

ponent relator ponent relatora

portaveu adjunt portaveu adjunta

Finalment, exemples en què cap compo-

nent permet la flexió en femení, el primer 

component és invariable i el segon no per-

met la flexió. En aquests casos, cal marcar el 

gènere mitjançant l’article o el determinant 

que l’acompanyi:

Masculí

Femení

fiscal en cap la fiscal en cap

cap provincial la cap provincial

Servei Lingüístic del CICAC

L’àmbit jurídic en femení (II)
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