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Acte per la Llengua: Lliurament
de Premis del III Concurs de
Microrelats i Presentació del llibre
"Microrelats ICASBD"

E

l passat dijous 21 d’abril l’ICASBD va
ser la seu d’un Acte sobre la Llengua,
que va aplegar diverses iniciatives
relacionades amb el català. El mateix va
comptar amb la presència de la Consellera de Justícia, Hble. Lourdes Ciuró, l’Alcaldessa de Sabadell, Excm. Marta Farrés,
el President del Consell de l'Advocacia
Catalana, Excm. Joan Puig, i el President
de la Comissió de Llengua del Consell
de l’Advocacia Catalana, Excm. Sr. Rogeli
Montoliu
La primera part de l'acte va estar dedicada a la presentació de Compendium.
cat, nou portal amb recursos lingüístics
i jurídics per a l’advocacia, a càrrec de la
Sra. Anna Arnall, col·laboradora del Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia
Catalana, impulsora i responsable del
portal. Al quadre inferior podeu consultar l'enlaç d'aquest portal, que és en línia
i d’accés gratuït, i que ha de permetre

Més de 500 recursos lingüístics relacionats
amb l'àmbit jurídic estan disponibles al
portal Compendium.cat. La Comissió de
llengua catalana del Col·legi l'ha volgut
donar a conèixer, per a promoure l'ús i la
qualitat del català a la justícia.
Està adreçat a tots els usuaris de llenguatge jurídic. S'hi poden trobar diccionaris jurídics, apunts sobre terminologia jurídica,
manuals d'estil o criteris gramaticals, entre
d'altres. El portal, que serà en línia i d'accés
gratuït, permetrà a l'advocacia catalana
tenir accés fàcil a més recursos, guanyar
agilitat en la redacció jurídica.

a l’advocacia catalana tenir accés fàcil a
més recursos, guanyar agilitat en la redacció jurídica i incrementar la qualitat
dels seus escrits.
Amb relació als formularis jurídics, l’eina s’obrirà al públic amb 200 formularis
judicials per a les jurisdiccions civil, penal,
laboral i contenciosa administrativa, i
també formularis mercantils i arbitrals.
Es tracta d’un projecte institucional que
impulsa el Consell de l’Advocacia Catalana, juntament amb disset institucions
més inclosa la Generalitat de Catalunya, i
que busca crear una xarxa d’entitats sensibles i compromeses amb l’impuls del
llenguatge jurídic català.
Seguidament, el nostre vicedegà, Sr.
Josep Farnés, va donar la benvinguda a
l'acte, agraïnt la seva feina a totes les persones que han fet possible aquest acte.

Seguidament, va ser el torn d'en Rogeli
Montoliu, qui va donar lectura al Manifest
que la Comissió de Llengua del CICAC va
aprovar en sessió prèvia a Sabadell i que
podeu llegir a les pàgines següents.
Seguidament va ser el torn del president
del CICAC. Puig va destacar la rellevància
de la Diada de Sant Jordi, així com la necessitat de difondre, emprar i atrevir-se a
fer servir el català en l'àmbit de la Justícia, compromís de l'Advocacia catalana.
Les paraules del president van donar
pas a l’acte formal de lliurament de premis del 3er Concurs de Microrelats de
l’ICASBD, certamen que va organitzar-se
com a primera activitat de la Comissió de
Llengua per aquest 2022, i que ha superat amb escreix totes les expectatives de
participació. Els guardonats han estat
José Luis Trujillo Pareja per "La Mediació"
i Juan José Duart Albiol per "Llum a la
foscor".
Per últim, va tenir lloc la presentació del

llibre “Microrelats ICASBD”, edició recull
de totes les obres presentades en les tres
edicions celebrades del Concurs de Microrelats en llengua catalana, organitzat
per la nostra Comissió de Llengua, que
va ser obsequiat als i les assistents.
Tant l'alcaldessa de Sabadell, Marta
Farrés, com la Consellera de Justícia,
Lourdes Ciuró, van intervenir per destacar l'aspiració de la ciutat per donar
el millor servei a la ciutadania a través
d'una Justícia en català i de qualitat. La
Consellera, a més a més, va posar de manifest la satisfacció de veure com eines
la plataforma Compendium.cat poden
donar resposta a necesssitats de la ciutadania, a més d'aspirar a que qui vulgui
pugui gaudir d'una Justícia en català.
Per tancar l'acte el company advocat i
músic, Jaume Arboledas, va interpretar
dues cançons a la guitarra relacionades
amb la ciutat de Sabadell.
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Manifest per un salt endavant
sobre l'ús del català a la
Justícia"
El degà de Vic i responsable de la Comissió de Llengua del CICAC va ser l'encarregat
de llegir un manifest que expressa la "profunda preocupació pel crit d'alerta que
transmet l’escàs ús del català a la justícia, q es troba en risc de desaparèixer o de
mantenir-se de forma residual en els anys vinents". A continuació us el reproduïm:

L’advocacia
catalana
reivindica
el paper del
català a la
Justícia

La Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana, reunida a Sabadell, el dia 21 d’abril
de 2022, coincidint amb la setmana de la Diada
de Sant Jordi, manifestem:
Si bé la llengua catalana està passant un moment delicat, i l’ús del català en general està
patint un retrocés, evident a l’ensenyament, és en
l’àmbit judicial on les quotes de retrocés són més
alarmants.
Les sentències en català representen menys del
7 % del total dictades a Catalunya i d’això en som
responsables tots els operadors jurídics.
Els esforços fets fins ara per intentar revertir
aquesta situació, tant des del Govern de Catalunya com des del Consell de l’Advocacia Catalana,
no han estat suficients.
Un petit avenç és el Pla de Foment del Català a
la justícia gratuïta, que té el compromís dels més
de mil advocades i advocats inscrits.
El portal Compendium.cat, recentment estrenat,
que compta amb la participació de diverses administracions públiques i entitats de Catalunya i
Andorra, serà una eina que ha de facilitar, encara
més, l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits
jurídics, administratius i judicials.
No n’hi ha prou en posar eines al servei dels operadors jurídics. Cal que tots fem “un salt endavant” per la plena normalització del català. L’ús
de la llengua catalana, especialment a la justícia,
no pot continuar sent una excepció com fins ara.
Ha d’esdevenir un fet normal. Perquè una llengua
que no es fa servir, té els dies comptats.

Per això:
1.- Requerim a les administracions que sigui una
prioritat establir el marc jurídic que faci possible
la plena normalització del català, especialment
en el nostre àmbit.
2.- Encoratgem, engresquem i il·lusionem les advocades i advocats a fer ús del català de manera
habitual i sense por, en totes les seves actuacions
orals i escrites.
3.- Reclamem als jutges que en facilitin l’ús en
igualtat de condicions, procedint en català quan
es presentin escrits en aquesta llengua, com a
clara expressió de l’opció lingüística.
4.- Demanem a la resta d’operadors jurídics, que
també contribueixin a fer que l’ús de la llengua
catalana deixi de ser una excepció.
5.- Exigim del poder legislatiu competent la
modificació de la LOPJ de manera que el coneixement de la llengua catalana (i per extensió de
les altres llengües de l’Estat) deixi de constituir
només un mèrit en la provisió de places judicials
(Jutges, Magistrats, Fiscals, LAJ, metges forenses,
gestió processal, auxili judicial….) per passar a
ser un requisit, de manera que es faci efectiu el
principi que l’administrador ha d’estar al servei
de l’administrat i no a l’inrevés.
6.- Traslladem aquest Manifest a la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al TSJC i al
CGPJ
Perquè és de justícia.
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Conveni amb la Cambra de Comerç
per col·laborar en la prestació de
serveis de mediació

L

a Cambra de Comerç de Sabadell i l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Sabadell han signat un conveni de col·laboració per coordinar-se en la prestació de serveis de mediació a
empreses i particulars.

La Cambra de Comerç de Sabadell compten amb
una llarga experiència en la prestació de serveis
de mediació en general, i mercantil i concursal
en particular, sistemes alternatius de resolució de
conflictes que en els darrers anys s’han anat consolidant i prestigiant dins
la societat catalana.
L’objectiu d'aquesta col·laboració és el d’impulsar els sistemes
alternatius de resolució de conflictes a través de la seva divulgació,
Per la seva banda, l'Il·lusformació i promoció.
tre Col·legi de l’Advocacia
de Sabadell disposa d'un
L’objectiu de la col·laboració és el d’impulsar els
Servei d'Orientació a la Mediació, sota la responsistemes alternatius de resolució de conflictes a
sabilitat del diputat tercer de la Junta de Govern,
través de la seva divulgació, formació i promoció.
Sr. Miguel J. Sánchez, on professionals capacitats
i sòlidament preparats per a intervenir en els proPer a la divulgació es portaran a terme campacessos de resolució de conflictes des de diferents
nyes i esdeveniments adreçats a la societat en
punts de vista presten servei a les seus ubicades
general i a col·lectius de sectors afins. També pro- a les seus judiciales de Sabadell i Cerdanyola del
gramaran sessions i cursos per a la formació dels
Vallès, respectivament.
professionals i empreses interessats. I finalment
s’han compromès a potenciar i promocionar de
manera activa aquesta alternativa davant la via
judicial entre els seus col·legiats i col·legiades i
empreses adscrites.
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I Junta General Ordinària
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La I Junta General Ordinària va aprovar per unanimitat el
tancament pressupostari de l'exercici 2021.

amb l’ordre del dia de la sessió, amb la lectura
i l’aprovació de les actes de la darrera Junta
General per part del secretari, Sr. David Mor.

E

l passat 30 de març va tenir lloc a la sala
d’actes de l’ICASBD la I Junta General
Ordinària de l’exercici 2021. La sessió va
servir, entre d’altres qüestions, per aprovar els
comptes del 2021 i per exposar les memòries de
les diferents comissions i àrees permanents de
l’exercici passat, així com la memòria d'Eficiència
elaborada per la degana. L’acte s’inicià, d’acord

11

Tot seguit, la degana, l’Excma. Sra Eulàlia Barros,
va fer una ressenya dels actes, esdeveniments
i actuacions més destacades i les principals
actuacions del 2021 en relació amb el nostre
Col·legi i amb la professió on, entre d'altres, s'han
implementat mesures d'eficiència financera i
comptable, en matèria de Recursos Humans, a
nivell energètic i/o informàtic.

En conjunt, un balanç positiu pel que fa a la
tasca realitzada pel Col·legi durant el 2021. Una
feina que, segons la màxima responsable de
l’ICASBD,ha de tenir continuïtat durant el 2022,
amb la consigna d’austeritat i milloraconstant
que ja defineix l’actuació de l’actual Junta.
El següent punt de l’ordre del dia va ser l’examen
i l’aprovació del compte general d’ingressos i
despeses de l’exercici anterior, després que el
tresorer, Sr. Roger de la Guerra, en fes lectura
i justifiqués les desviacions endeterminades
partides respecte a laprevisió inicial. ▣
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Miquel Fortuny presenta
l’obra Las investigaciones
internas en compliance
penal
Les investigacions internes

són alguns dels factors clau

portades a terme en el marc

per a poder gestionar amb

d'un model de prevenció

eficàcia un procés de recerca

de delictes guanyen força

interna.

a Espanya. Poca casuística
judicial hi ha hagut fins avui.

La Directiva UE 1937/2019 i la

No obstant això, la contínua

protecció dels drets fonamen-

evolució del compliance

tals en joc, converteixen a

penal a Espanya, així com

les recerques internes en un

la proliferació de canals de

element clau per a avalu-

denúncia interns, ha provocat

ar l'eficàcia d'un model de

que les empreses prenguin

prevenció penal, així com per

consciència de la importància

a atenuar o eximir de respon-

d'una correcta gestió de les

sabilitat penal a la persona

recerques internes.

jurídica.

En efecte, les recerques

L'obra dóna una visió com-

poden decantar la balança

pacta, compilada i pràctica de

cap a l'exempció o atenuació

les qüestions clau, tipus “must

de la responsabilitat penal de

know”. Fins ara el publicat

la persona jurídica, o bé pro-

està disseminat i aquí es codi-

vocar la seva condemna, tot

fica en 10 claus.

dependrà de l'eficàcia amb la
qual s'hagin dut a terme.

S'enfoca la matèria com una

La Directiva UE 1937/2019 i la protecció dels drets fonamentals en
joc, converteixen a les recerques internes en un element clau per a
avaluar l'eficàcia d'un model de prevenció penal.
Els drets de denunciant i

especialitat pròpia dins del

investigat, els conflictes d'in-

compliance penal.

terès entre persona jurídica i
investigats, l'obtenció de proves, el dret a no autoincriminarse, la protecció de dades,
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L’advocat sabadellenc Miquel Fortuny
Cendra va presentar el passat 26 d’abril
a la Sala d’Actes de l’ICASBD (C/ Lacy,
15, Sabadell), l’obra Las investigaciones
internas en compliance penal. Factores
clave para su eficacia.
L’autor de l’obra va exposar als assistents
els conceptes clau que s’analitzen a
l’obra i que, empreses i professionals, han
de tenir presents per tal d’afrontar adequadament qualsevol procés d’investigació interna que hagin de portar a terme:
assetjament laboral, infraccions de privacitat, secrets empresarials, il·lícits fiscals,
fraus, etc.
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D’altra banda, atesa la importància que
tindrà per a empreses i organitzacions,
l’autor també va fer una breu exposició
sobre l’avantprojecte de llei de protecció
als informants (denunciants) que, a partir
de 2023, obligarà les empreses i organitzacions a implantar canals de denúncia
interns per facilitar que qualsevol dels
seus membres (treballadors, socis, directius, administradors, etc.), així com
tercers (contractistes, proveïdors, etc.),
puguin denunciar la comissió, per part
de l’organització, d’infraccions greus o
molt greus de l’ordenament jurídic o bé
la comissió d’il·lícits penals.

#JornadasTécnicasAbogacía
L'ICASBD, present a les Jornades
Tècniques de Col·legis celebrades a
Burgos
Una delegació del Col·legi de l'Advocacia
de Sabadell ha participat a les Jornades
Tècniques de Col·legis organitzades pel
Consejo General de la Abogacía Española
(CGAE) els dies 28 i 29 d'abril del 2022 a la
seu de l'ICA Burgos.
Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, ha
inaugurat les sessions formatives, que
han reunit membres de Juntes de Govern i professionals dels 83 Col·legis, amb
l'objectiu de millorar la coordinació dels

"Abans les peticions per agressions
sexuals eren mínimes. Ara han
crescut molt i sovint són múltiples"
Eulàlia Barros, degana ICASBD.
serveis i la formació que ofereixen.
Durant les jornades s'han exposat els
aspectes més rellevants del nou Estatut
General de l'Advocacia i la Transparència.
Així mateix, tots els assistents han pogut
triar entre diferents itineraris de formació: un de Comunicació i Màrqueting; un

altre sobre Serveis
Jurídics i un tercer
sobre Gerència i
tresoreria.
El tresorer de
l'ICASBD, SR. Roger
De la Guerra, i la
nostra degana Sra.
Eulàlia Barros, van
intervenir a la sessió del dia 29 per
parlar sobre despeses d'infraestructura relacionada amb
l'assistència jurídica gratuïta i la seva
justificació, en el
marc de l'itinerari
de Gerència i tresoreria.
En conjunt, unes
jornades molt
profitoses per la
posada en comú
d'experiències i
millora de la gestió
col·legial.
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Lectura del manifest del #8M
a l'ICASBD
Amb motiu de la celebració el dia 8 de
març del Dia Internacional de la Dona, va
tenir lloc a l'ICASBD la lectura d'un manifest reivindicatiu en defensa de la figura
de la Dona en el món professional i de
l'Advocacia. A continuació el reproduïm
íntegrament:
Des de la Comissió d’Igualtat i Violència
de Gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, reclamem, un cop
més, que el principi d’igualtat i no discriminació es materialitzi definitivament a
la vida de totes les dones.
Any rere any ens veiem per aquesta
data reiterant els mateixos reclams que
tenim la sensació van a parar a un cul
de sac sense cap resposta efectiva. Per

això, des d’aquesta comissió enguany centrarem aquest manifest en dos
punts alarmants: atesa l’activitat formativa que hem organitzat amb la participació de la companya Lucha Castro
farem especial menció a les dones migrades, les quals es veuen afectades per
la discriminació des de múltiples vessants; i també, per altra banda, creiem
oportú posar de relleu la nostra pròpia
lluita com a advocades envers la conciliació.
Pel que fa al primer punt, denunciem
que gran part de les dones migrades i
de les dones refugiades són exposades
a riscos, explotacions i violències derivades de circumstàncies més greus que els
homes, per ser –en la seva majoria– do-

Últim@ Instànci@ Sumari
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nes joves, soles i pobres. El fet de viure en
un altre país pot generar una condició
d’aïllament i una situació de discriminació que provoquen major vulnerabilitat.
Moltes de les dones migrades i de les
dones refugiades, a més, són víctimes
de la violència estructural ocupant les
posicions més baixes en l’ordre socioeconòmic degut a l’efecte de la intersecció
entre gènere, procedència, classe social
i situació administrativa. També s’uneixen a aquest complex teixit de condicions, discriminacions que tenen a veure
amb la interpretació religiosa, les pràctiques culturals, les creences i les actituds
masclistes. Tot això es manifesta en la
invisibilitat social, en la precarietat i la
desprotecció laboral, la invisibilitat de les
tasques realitzades a les llars i de cura
(activitat ocupada majoritàriament per
aquestes dones) així com la falta d’oportunitats per accedir a treballs més qualificats, de responsabilitat i amb major
remuneració.

sobre suspensió d’actes judicials per
coincidència d’assenyalaments dels
advocats i advocades, i per maternitat
o paternitat, per matrimoni o defunció”,
malgrat les bones intencions que posa
de manifest la seva redacció, creiem és
del tot insuficient i genera desigualtats
a tot el territori en la seva aplicació discrecional.

Per tot això, requerim una legislació
inclusiva que enfoqui els drets de gènere i el pluralisme i la diversitat cultural
amb polítiques que garanteixin un tractament digne i respectuós en els equipaments públics i que donin suport a
la integració i acomodació de les dones
migrades i de les dones refugiades.

Des de l’advocacia reclamem, davant
la manca de sensibilitat i empatia que
alguns òrgans judicials tenen encara
en relació a aquesta problemàtica, una
actitud proactiva en la defensa de la
conveniència d’aplicació del Protocol de
criteris orientatius sobre suspensió d’actes judicials per coincidència d’assenyalaments dels advocats i advocades, per
maternitat o paternitat, per matrimoni o
defunció i la necessitat d’informar a tots
els òrgans judicials de Catalunya sobre
la importància de la seva aplicació efectiva en totes les situacions contemplades al document .

En segon lloc, pel que fa a la conciliació
de la vida professional i personal, hem
de dir que és un dret al que els i les professionals de l’advocacia també hem
de poder fer nostre, doncs no només és
un dret de la ciutadania sinó que també contribueix a millorar la societat on
vivim i afavoreix la consecució de la
igualtat de gènere. Malgrat les múltiples
modificacions en l’ordenament jurídic
i concretament la normativa laboral,
veiem que la conciliació de la vida professional i personal segueix essent inabastable.
A dia d’avui, a Catalunya seguim tenint tan sols un protocol no vinculant,
quedant subjecte a l’apreciació personal dels diferents òrgans judicials. Així,
l’actual “Protocol de criteris orientatius

Tot i que la no aplicació d’aquest protocol afecta tota la professió, volem destacar, avui dia Internacional de la Dona,
que són, en gran part, les dones advocades les que pateixen especialment l’angoixa i l’estrès que els genera no poder
disposar d’un marc normatiu segur que
els permeti amb garanties la suspensió
dels actes judicials, sense patir efectes
negatius per les persones que defensen
i per elles mateixes. Aquesta mancança
suposa un element de discriminació vers
les dones que en la societat actual no
ens podem permetre.

La conciliació no és només un dret de
les persones treballadores sinó que és
també una eina fonamental per a garantir la igualtat entre homes i dones i
per contribuir a revertir i compensar la
manca d’igualtat de gènere que encara
persisteix en la societat en que vivim.
Sabadell, a 8 de març de 2022.
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Asesinato en el puerto de
Barcelona, per Miquel Cruz.

U

s presento l'última novel·la

Londres, Illes Vírgenes Britàni-

de ficció que he escrit.

ques... en qué intervenen bandes

"ASESINATO EN EL PUER-

de delinqüència organitzada i una

TO DE BARCELONA"
Es tracta de la segona entrega

diversitat de delictes: Blanqueig de
capitals, evasió d'impostos, tràfic

de la saga de l'inspector dels mos-

de drogues, ciberdelinqüència i per

sos d'esquadra Eudald Banderas

descomptat assassinats.
El govern brità-

Segona entrega de la saga de l'inspector dels
mossos d'esquadra Eudald Banderas que va
començar amb "LA CHICA DEL VÓLEY PLAYA"
que va començar amb "LA CHICA
DEL VÓLEY PLAYA". En aquesta
nova aventura, Banderas s'enfronta
a un nou cas: L'assassinat d'un ciutadà anglès, del qual el seu cadàver
és trobat a les aigües del port de
Barcelona.
Un cas complexe amb connexions internacionals: Barcelona,

nic intervé amb els
serveis secrets, i
Sara Burman, una
periòdista d'inves-

tigació de Londres treballarà colze
a colze amb l'inspector Banderas
en la resolució del cas.
"Asesinato en el puerto de Barcelona" ha estat editat per Parnassediciones en la col·lecció de novel·la
negra PARNASS NEGRO.
Miquel Cruz
www.instagram.com/mikecruz.bcn
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Acords de Junta
GENER 2022
No renovar les actuals pòlisses d’assegurança de les delegacions als Jutjats de
Cerdanyola i de Sabadell, ni la del local
de la Rambla Montserrat, i contractar-les
amb una altra companyia.
Convocar una reunió entre els membres
de Junta i dos treballadors de l’ICASBD.
Aprovar que en relació a les noves quotes
i drets de col·legiació de I’ICASBD, que
es van aprovar a la darrera Junta General
Ordinària, es pugui incorporar un règim
transitori per a aquells col·legiats/des
que l’any passat van complir de 70 a 72
anys i que ja no estaven pagant la quota
col·legial de l’ICASBD, per tal que no se’ls
apliqui retroactivament una disposició
que els resulta desfavorable.
Aprovar els expedients que presenta la
Comissió de Deontologia.
Aprovar els dictàmens que presenta la
Comissió d’Honoraris.
Canviar d’empresa de manteniment informàtic.
Aprovar la contractació de l’expedient
digital de l’advocacia, si bé condicionada
a la despesa mensual.
Inscriure una col·legiada en el Registre
de Mediadors de l’ICASBD, i en el SOM de
Sabadell i Cerdanyola.
Aprovar una resolució en resposta a un
company.
Aprovar les resolucions i informes de la
Comissió TOAD.

Aprovar els expedients que presenta la
Comissió de Deontologia.

Aprovar les resolucions de la Comissió
TOAD.

Aprovar el dictamen que presenta la Comissió d’Honoraris.

Aprovar els expedients que presenta la
Comissió de Deontologia.

Aprovar la incorporació de 2 companys
com a nous membres de la Comissió de
Formació.

Aprovar els dictàmens que presenta la
Comissió d’Honoraris.

Establir la retribució de la direcció de
l'EPPA d'acord amb la reformulació feta a
partir del curs 2021-2022.
Aprovar, en virtut del conveni de delictes d’odi vigent, l’assistència d’un lletrat
ICASBD per a la personació de l’Ajuntament de Sabadell com a acusació popular en un cas.
Donar de baixa com a integrant de la Comissió VIGE una companya, i aprovar la
incorporació d’una altra companya com
a membre de l’esmentada Comissió.
Aprovar la inscripció d’una societat professional en el Registre de Societats Professionals ICASBD.
No aprovar una proposta elevada per un
col·legiat.
Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis
de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

FEBRER 2022
Aprovar la signatura d'un conveni amb
pràctiques amb la UAB per a una alumna del Màster de l’Advocacia, perquè faci
150 hores de pràctiques al SOJ de Cerdanyola.

Aprovar fer-li a una treballadora de
l’ICASBD un contracte en pràctiques.
Aprovar la transformació en indefinit del
contracte temporal d’una treballadora de
l’ICASBD.
Aprovar l’assistència d’una diputada de la
Junta a les properes Jornades d’Estrangeria que han de tenir lloc a Granada els
dies 21 i 22 d’abril de 2022.
Aprovar la incorporació d’una diputada
de la Junta als grups de treball d’organització TOAD i Dret de Defensa dels Estrangers del CGAE.
Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis
de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
Aprovar que un diputat de la Junta formi
part de la Taula d’Habitatge de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Eliminar totes les impressores individuals de les seus col·legials, imprimint tot a
través de les fotocopiadores ubicades a
cada seu.
Substituir unes llicències de software
ofimàtic per una altra versió, a un preu
pràcticament semblant, de majors prestacions.
Aprovar les propostes de resolució de la

Comissió TOAD.
Aprovar els expedients que presenta la
Comissió de Deontologia.
Aprovar els dictàmens que presenta la
Comissió d’Honoraris.
Establir un protocol de comunicació de
les defuncions dels col·legiats/des a les
diferents instàncies judicials, així com a
altres organismes i procuradors d’altres
partits judicials als de Sabadell i Cerdanyola.
Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis
de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
Aprovar una sol·licitud d'exempció temporal de quotes sol·licitada per una companya que recentment ha estat mare.
Aprovar la sol·licitud d'utilització del logo
CAS per part d’un col·legiat.

MARÇ 2022
Fixar l’Acte d’Imposició de Togues 2022
de l’ICASBD el dia 10 de juny de 2022, a
les 18.30 h., a l’Auditori de Caixa Sabadell,
i el pica-pica als Jardins de la mateixa
Caixa Sabadell.
Contractar amb un empresa de reprografia el leasing per a les fotocopiadores
de les delegacions de l’Eix i Cerdanyola.
Aprovar la realització dels pins commemoratius per als companys/es que han
assolit els 25 i 50 anys de col·legiació a
l’ICASBD.
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Acords de Junta
Aprovar els informes i resolucions de la
Comissió TOAD.
Aprovar la relació que presenta la Comissió TOAD, sobre altes, baixes, reincorporacions, suspensions i excedències en els
diferents torns i el SOJ, amb efectes del
2n trimestre 2022.
Aprovar els dictàmens que presenta la
Comissió d’Honoraris.
Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis
de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
Aprovar la incorporació d’un lletrat en el
Llistat d'Administradors Concursals de
l’ICASBD.
Adoptar determinats acords en relació
amb la presentació d’un recurs contenciós administratiu que ha d’interposar
l’ICASBD contra una resolució del Departament de Justícia de la Generalitat.
Aprovar la manera en què es portarà
a terme la substitució temporal d’una
membre del personal.
Aprovar, com a acció dirigida a prestar
un millor servei al col·legiat/da, que, amb
efectes de l’1 de juliol de 2022, a tots els
alumnes de l’EPPA que finalitzin en curs,
se’ls hi regali una toga.
Sol·licitar a la corredoria d’assegurances
un llistat actualitzat dels membres de
comissions ICASBD inclosos en la pòlissa
d’accidents.
Analitzar un llistat de recomanacions
que ha fet l’auditor extern.
Aprovar un nou model de memòria an-

ual, que serà més visual.

ABRIL 2022

Aprovar els informes i resolucions de la
Comissió TOAD.

Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.

Aprovar la relació que presenta la Comissió TOAD, sobre altes, baixes, reincorporacions, suspensions i excedències en els
diferents torns i el SOJ, amb efectes del
2n trimestre 2022.

Aprovar els expedients de la Comissió de
Deontologia.

Aprovar els expedients de la Comissió de
Deontologia.

Aprovar la programació/timing de l’acte
del 21 d’abril de la Comissió de Llengua
Catalana.

Autoritzar les sol·licituds d’aportació de
comunicacions entre lletrats presentades per dos lletrats.

No aprovar la sol·licitud d’una treballadora de l’ICASBD.

Fixar el 15 de juliol de 2022 com a data
per al Sopar dels Advocats d’enguany.

Aprovar els dictàmens que presenta la
Comissió d’Honoraris.

Autoritzar la utilització del logo “CAS” per
part de dos col·legiats/des.

Aprovar la contractació de les màquines
de reprografia de les delegacions als
edificis judicials de Sabadell i Cerdanyola
amb una altra empresa, comunicant de
forma immediata la no renovació dels
contractes vigents.

Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis
de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

Aprovar les propostes que presenta el
president de la Comissió de TecnologiaInformàtica.
Aprovar sol·licitar pressupost per a una
millora de la Sala d'Actes que permeti
una formació en format d'entrevista-xerrada, evitant així el format permanent de
lliçó magistral dels ponents.
Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis
de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
Aprovar la incorporació al Llistat d'Administradors Concursals d’un col·legiat.

Aprovar la separació de la Comissió d’Assegurances, Contractació i Manteniment
Edifici en tres comissions diferenciades:
Assegurances, Contractació i manteniment de serveis no tecnològics i Contractació i manteniment de serveis tecnològics.
Aprovar la pròrroga fins el 31/07/2022 de
les mesures de prevenció del risc de contagi del COVID entre els treballadors en
els centres de treball de l ́ICASBD.
Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
Aprovar l’expedient de la Comissió de
Deontologia.
Aprovar els dictàmens que presenta la

Comissió de Taxació de Costes i Jures de
Comptes.
Aprovar que Joves Advocats “JAS” organitzi el proper 25/05 a les 17 h. un Taller
pràctic sota el nom: Eines per començar
a exercir l'advocacia, a la Sala d’Actes.
Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis
de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
Aprovar que en l’Acte d’Imposició de Togues 2022 es faci menció de la gent que
ens ha deixat aquests tres anys, i també
fer un recordatori en l’acte d’inici del proper curs de la EPPA.

Recorda que pots consultar tots
els Acords de la Junta de Govern
des de l'any 2017 a l'apartat de
Transparència ICASBD de la nostra web col·legial.
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Coneixes la configuració del teu
correu electrònic?

E

l correu electrònic ha esdevingut una de
les principals eines de treball en el nostre
dia a dia. Conèixer el seu funcionament
resulta quelcom indispensable per poder treure el màxim partit a l’hora de dur a terme la
nostra feina diària.

pat de l’estàndard POP (Post Office Protocol)
o Protocol d’Oficina Postal.

Per tal de ser més eficients i poder treure el
màxim partit a aquesta eina, cal tenir unes
nocions bàsiques respecte de la configuració
dels comptes de correu electrònic, ja que conèixer les diferencies entre els protocols SMTP,
IMAP i POP3 és important, i acostuma a ser un
dels primers dubtes que sorgeixen a l’hora de
configurar els nostres comptes de correu.

A continuació s’exposen quines diferencies hi
ha entre aquests protocols i en qué consisteixen cadascun d’ells.

En primer lloc cal conèixer el significat i la
principal funció de cadascun dels protocols
que s'utilitzen en la major part de serveis de
correu electrònic:
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) o Protocol Simple de Transferència de Correu. Es
tracta d’un servidor de sortida encarregat
d’enviar els correus, distribuir-los i lliurar-los al
seu destinatari.
IMAP (Internet Message Access Protocol) o
Protocol d’Accés a Missatges d’Internet.
POP3 és la tercera versió que s’ha desenvolu-

Tant IMAP com POP3 son servidors d’entrada
i s’encarreguen d’emmagatzemar i organitzar
els correus un cop rebuts.

A l’escriure i enviar un correu electrònic, el
gestor de correu que estiguem utilitzant es
connectarà a un servidor SMTP, en concret a
aquell que li haguem indicat durant la configuració del compte de correu. Aquest utilitzarà la direcció especificada de destí per buscar
per DNS i determinar a quina bústia de correu
electrònic està associada. Si tot és correcte el
correu electrònic s’envia.

ment estaran emmagatzemats en el servidor.
Aquesta opció consumirà espai en el hosting
(servei d’allotjament del nostre correu electrònic), però té les següents avantatges:
Es podran consultar els correus electrònics
des de diferents ubicacions i/o gestors de
correu (des de casa, en el teu mòbil, tauleta,
WebMail,…)
Disposar d’una copia de seguretat dels teus
correus electrònics, els quals es podran recuperar en cas de pèrdua.
Sincronitzar totes les carpetes que s’hagin creat en el compte de correu amb els altres dispositius, inclosa la carpeta de correus enviats.
Per defecte el protocol IMAP utilitza els següents ports:

Desprès, el destinatari obrirà el seu gestor de
correu, el qual es connectarà al servidor d’entrada que s’hagi configurat, i així a la bústia del
compte. En funció de si el compte s’ha configurat com IMAP o POP3, respondrà de les
següents maneres:

Port 143: Port IMAP per connexions sense
xifrar.

Si es configura el compte de correu electrònic
com IMAP, els mails es podran visualitzar des
del gestor de correu que s'utilitzi, però física-

Que protocolo elegir, IMAP o POP3? Ventajas
y desventajas - Centro de Ayuda - VADAVO

Port 993: Port IMAP per connexions segures
i que es recomana utilitzar sempre que sigui
possible.

Si es configura el compte de correu electrònic
com POP3, els mails es descarregaran directament des del servidor a l’equip on s’hagi
instal·lat i configurat el gestor de correu electrònic, per tant, no ocuparan espai al hosting.
Un dels avantatges d’aquesta opció és que
permet consultar sempre els correus electrònics des de l’equip encara que no estigui
connectat a Internet. Com a inconvenients cal
destacar que l’opció de configurar el compte
com a POP3 no permet disposar d’una copia
dels mails al servidor. Tampoc permet visualitzar els correus electrònics des de diferents

dispositius, a no ser que s’habiliti l’opció “Mantenir copia dels missatges en el servidor”,
però amb aquesta opció només es mantindrà
una copia de la carpeta d’entrada, en cap cas
sincronitzarà la resta de carpetes que s’hagin
pogut crear en el servidor, ja que aquestes son
considerades com carpetes IMAP.
Per defecte el protocol POP3 utilitza els següents ports:
Port 110: Port POP3 per connexions sense
xifrar.
Port 995: Port per connexions segures i que es
recomana utilitzar sempre que sigui possible.
Sembla que l’opció POP3 sigui la menys recomanable a no ser que el compte de correu
estigui configurat en un sol dispositiu i només
es consulti en aquest, a més a més ocupa una
quantitat d’espai important i cal que l’usuari
realitzin les copies de seguretat.

Aida Martínez
COMISSIÓ DE NOVES TECNOLOGIES

Directora MARTA CARRILLO RIBAS
Direcció creativa / Disseny / Producció
ÀLEX TRUJILLO REYES
Vocals ISABEL GARCÍA RUÍZ · JAIME LAPAZ
CASTILLO · EULÀLIA BARROS NAVINES · MIQUEL
A. FERNÁNDEZ CASTILLO
Les opinions i articles continguts a la present revista
són d’exclusiva responsabilitat dels seus autors/es.

©Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Sabadell
Lacy, 15 08202 Sabadell
T. 93 726 53 55
A/e: icasbd@icasbd.org
www.icasbd.org

