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Amb aquesta edició que teniu “virtualment” a 
les vostres mans, Última Instància arriba al 
seu número 150. Des del setembre del 1997 

i fins a l’actualitat, la nostra publicació s’ha conti-
nuat editant de forma ininterrompuda. Passant del 
primer butlletí a la revista en format paper, i ara la 
versió digital, continua sent una de les principals 
vies de comunicació de la nostra institució. Podem 
estar orgullosos d’una publicació que sempre ha 
tingut un caràcter quasi artesanal, i que tot i així ha 
estat un exemple per d’altres corporacions com la 
nostra.

En aquest número hem volgut anar un mica més 
enllà pel que fa al disseny de la mateixa, per do-
tar-la d’un aire nou i més fresc. I per suposat, més 
entenedor.

Recordar-vos que la revista és un espai obert a to-
tes i tots vosaltres, per opinar, debatre i publicar. 
Aquest ha estat sempre el seu esperit i el continua 
sent.

Esperem, doncs, que gaudiu d’aquesta nova edició 
i que, després d’aquest, en vinguin molts i molts 
més.

Manolo Hernández
Degà ICASBD

Editorial



L’ICASBD 
canvia la seva 
denominació per
Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de 
Sabadell

El passat 20 de febrer 
l’ICASBD va celebrar 
una Junta General 

Extraordinària per aprovar 
una important modificació 
estatutària que, entre d’altres 
qüestions, plantejava el 
canvi de denominació de la 
institució.

Així, el fins ara Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Sabadell 
(ICASBD), reunit en seu d’una 
Junta General Extraordinària 
convocada al efecte canviar 
la seva denominació oficial 
per la de «Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Sabadell». 

A banda d’això, però, la modi-
ficació estatutària respon a les 
següents motivacions

a) En primer lloc, a la necessària 
actualització/adaptació de de-
terminats preceptes al nou 
text de la Normativa de l’Ad-
vocacia Catalana, que va ser 
aprovat en seu del IV Congrés 
de l’Advocacia Catalana cele-
brat a Tarragona el passat se-
tembre. 

D’igual manera, la proposta 

El canvi, que es produeix com 
diem en seu de l’aprovació d’una 
modificació estatutària de més 
calat, que ha servit per revisar 
de forma profunda la normativa 
col·legial, respon a la necessitat 
d’adoptar un llenguatge 
inclusiu en la denominació de 
la institució, tal i com ja han 
vingut fent darrerament altres 
corporacions professionals de 
l’advocacia d’arreu de l’estat.
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recull les obligacions que im-
posa la Llei 39/2015 i la resta de 
normativa concordant pel que 
fa a l’accés virtual a la infor-
mació bàsica de la Corporació i 
dels seus col·legiats i col·legia-
des, així com a la possibilitat de 
relacionar-se i realitzar tràmits 
amb el Col·legi per mitjans 
electrònics.
 
En aquest sentit, podem dest-
acar:
 
- La incorporació -dintre de les 
finalitats essencials del Col·le-
gi- de la promoció i defensa 
dels drets humans i de l’Estat 
social i de dret (article 5, i).

- Facilitar l’accés virtual als 
tràmits i procediments rela-
cionats amb la col·legiació (ar-
ticle 6.2, b) i amb la informació 
institucional i col·legial per 
part de les persones usuàries 



dels serveis professionals (arti-
cle 6.2, h).

- L’eliminació de la figura de 
l’habilitació per a assumptes 
propis o de familiar (antic arti-
cle 14, suprimit).

- La previsió de creació d’una 
plataforma telemàtica habilit-
ada per presentar de manera 
virtual proposicions de col·le-
giats/des (article 38.2), expo-
sar les llistes de col·legiats/des 
amb dret a vot (article 53, b), 3) 
o votar per via electrònica (arti-
cle 54.5 i i disp. transitòria), així 
com l’exercici i recompte dels 
vots electrònics (articles 54.6, 
54.7, 55, e).   
 
b) En segon lloc, la Junta 
de Govern ha cregut oportú 
definir i/o depurar el contingut 
d’aquells articles o referències 

que tenen a veure amb:
 
- Els requisits, obligacions i im-
pediments per a la col·legiació 
(article 11.1).

- La incorporació com a advo-
cat inscrit-comunitari (articles 
7 i 11.3).

- Les obligacions dels col·le-
giats/des i la funció del Col·le-
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gi respecte al compliment del 
deure de cobertura de l’activitat 
mitjançant una assegurança de 
responsabilitat civil professional 
(articles 11.1, f) i 21, d).

- Els drets dels lletrats i lletrades 
i les funcions de l’ICASBD en 
matèria d’honoraris profession-
als d’acord l’actual escenari en 
l’àmbit de la prestació de serveis 
professionals en règim de lliure 
competència (articles 6.2, e), 27 i 
28).

- Les obligacions de l’advocat/a 
vers el client i la part contrària 
(article 26).
 
c) D’altra banda, el text incorpora 
dues modificacions que afecten 
la composició i durada dels càr-
recs de la Junta de Govern, en 
primer lloc, eliminant -per ob-
soleta- la figura de bibliotecar/a 
i simplificant la menció al nom-
bre de diputats/des i, d’altra ban-
da, limitant a un màxim de vuit 
anys consecutius l’exercici d’un 
mateix càrrec (articles 41.2 i 41.4).
 
d) Finalment, la Junta ha aprofi-
tat l’avinentesa per complemen-

tar o matisar altres articles, 
com ara l’article 2.2 (llengua), 
els articles 8 i 19 (requisits i 
obligacions de les societats 
professionals), els articles 17.1, 
d) i 17.3 (baixa forçosa per im-
pagament), l’article 21, a) (dret 
i deure del lletrat/da a refusar 
l’encàrrec professional), l’arti-
cle 22, e) (deure de satisfer im-
port certificats i serveis amb 
preu fixat o taxes) l’article 59.4 
(sotmetiment gestió financera 
a auditoria externa), l’article 
60.3 (supressió antiga referèn-
cia a regulació d’honoraris) o 
l’article 67.2 (informació pú-
blica preceptiva quan es trac-
ta de reglaments que regulin 
funcions públiques). La citada 
modificació estatutària, el text 
de la qual podeu consultar 
al web col·legial www.icasbd.
org, s’ha de sotmetre, seguid-
ament, al tràmit d’adequació 
a la legalitat previst a la Llei 
7/2006, de l’exercici de profes-
sions titulades i dels col·legis 
professionals, i no serà plena-
ment oficial fins a obtenir el 
vistiplau de la Generalitat de 
Catalunya. ▣ 

La modificació 
estatutària respon 
a la necessària 
actualització/
adaptació al nou text 
de la Normativa de 
l’Advocacia Catalana.

El Col·legi ja treballa per adaptar tota la 
seva iconografia a la nova denominació, 
tot i que la modificació estatutària 
no sigui ferma, les modificacions ens 
limitaran als aspectes no oficials de la 
nostra imatge corporativa, com ara les 
xarxes socials, on ja s’ha començat a fer 
servir la nova denominació.
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Reunió amb 
l’alcalde de 
Sabadell

El passat 12 de març una amplia representació de la 
Junta de Govern va assistir a una reunió amb l’alcalde 
de Sabadell, Sr. Maties Serracant. L’objectiu principal 

d’aquesta trobada va ser exposar-li per part del degà i de la 
resta d’assistents de l’ICABD les causes de la necessitat d’un 
nou edifici judicial, les mancances de l’actual, que no esta-
va pensat per desenvolupar aquesta funció, i els greuges 
comparatius amb els de Terrassa, Cerdanyola o Granollers. 
També es va posar de manifest la importància de comptar 
amb un terreny a cedir per part de l’Ajuntament, que ja es-
tigui destinat a l’edifici judicial, pel que caldria fixar-lo en 
aquest moment. Així mateix es va demanar la implicació 
de l’Ajuntament en el projecte, en tractar-se d’un tema de 
ciutat. Es va fer veure que no es parteix de zero, atès que 
la part inicial de l’edifici judicial és de propietat del Depar-
tament de Justícia, per la qual cosa la seva venda podria 
ajudar a finançar part del nou projecte.

L’alcalde va indicar que li consta que la Generalitat no con-
templa aquesta infraestructura ara per ara, atès que no la 
considera un tema urgent, si bé té previst fer inversions en 
l’edifici actual. De totes maneres, l’alcalde ha acceptat que 
cal que la ciutat es comenci a preparar, indicant que hi ha 
solars pels quals encara no s’ha definit la utilització. S’han 
posat sobre la taula diverses opcions, si bé sembla que la 
més viable seria la del terreny ubicat també a l’Eixa Macià 
(davant de El Corte Inglés), a on ja s’havia parlat de fer-ho. 

L’alcalde va recollir la demanda, acceptant la conclusió 
dels i les professionals, i que encara que la Generalitat no 
ho tingui com a prioritari, el consistori si el considera com 
a tal. Segons es va informar, l’Ajuntament de Sabadell te 
previst elaborar un pla d’equipaments, amb la intenció 
d’encaixar-hi els nous jutjats. Caldrà demanar també a la 
Generalitat la seva inclusió en el Pla d’actuacions 2020-
2025. En aquest sentit, també es va plantejar la possibilitat 
de celebrar una reunió conjunta amb representants de la 
Generalitat per tractar sobre aquesta qüestió. ▣

ACTUALITAT
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El passat 26 de març va tenir lloc 
a la sala d’actes de l’ICASBD 
la I Junta General Ordinària 

de l’exercici 2019. La sessió va servir, 
entre d’altres qüestions, per aprovar 
els comptes del 2018 i per exposar 
les memòries de les diferents comis-
sions 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 les actes de les 
darreres Juntes Generals (Ordinària i 
Extraordinària), 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, esdeveni-
ments i actuacions més destacades 
del 2018 en relació amb el nostre 
Col·legi i amb la professió on, entre 
altres qüestions, va fer esment de 
la reducció de quotes col·legials en 
un 5% practicada, l’èxit del Curs de 

Formació per a Formadors organitzat 
per la Comissió d’Igualtat i Violència 
de Gènere, la creació del Fons Social 
ICASBD, l’aprovació per la Junta de 
Govern dels nous Estatuts de la insti-
tució, la nova imatge institucional del 
Col·legi, el nou equipament i reno-
vació de la Sala de Formació de l’Es-
cola, així com al designació d’un nou 
director per a la mateixa, o la posada 
en funcionament del nou Reglament 
d’ús de Sales.

I Junta General 
Ordinària 2019: 
Aprovació del 
tancament 
pressupostari  2018

ACTUALITAT

La I Junta General Ordinària de l’any va servir per fer un repàs 
de l’activitat col·legial al llarg del darrer exercici, a més de 
mostrar als i les assistents el balanç pressupostari del 2018.

En conjunt, un balanç positiu pel que 
fa a la tasca realitzada pel Col·legi 
durant el 2018. Una feina que, segons 
el màxim responsable de l’ICASBD, 
ha de tenir continuïtat durant el 2019, 
amb la consigna d’austeritat i millora 
constant 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’ex-
ercici anterior, després que el tresorer, 
Sr. José Miguel García Gallego, en fes 
lectura i justifiqués les desviacions en 
determinades partides respecte a la 
previsió inicial. ▣

El degà, Excm. Sr. Manolo Hernández 
Martín, va voler destacar, entre 
d’altres qüestions el protagonisme 
que ha tingut la nostra institució tant 
en la modificació de la Normativa 
de l’Advocacia Catalana com en el 
desenvolupament del IV Congrés 
de l’Advocacia organitzat pel CICAC, 
que va servir per aprovar la mateixa. 
En aquestes pàgines podeu trobar 
un resum de les principals novetats 
que incorpora la mateixa, de la mà 
del nostre Secretari Tècnic, Sr. Miquel 
Fernández.

“El resum de 
l’exercici és més 
que satisfactori pel 
que fa a l’activitat 
desplegada.”
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es va abordar el procediment davant 
del Tribunal del Jurat, amb un recorre-
gut des de les normes de competència 
i connexitat, les primeres diligències, el 
trasllat de la imputació de l’article 25 
LOTJ, les peculiaritats en la instrucció, 
l’audiència preliminar, la qualificació, el 
judici oral i el veredicte, amb els proble-
mes que aquest pot plantejar.

Falsos autònoms: Anàlisi de la darrera 
jurisprudència

La figura del fals autònom, que s’ha ge-
neralitzat amb la crisi econòmica, plan-
teja problemàtiques tant per a les em-
preses, com per a la Seguretat Social i 
per als propis treballadors. Diferents ca-
sos mediàtics han posat clarament de 
manifest aquesta situació, i la darrera 
jurisprudència sobre la matèria ha fixat 
i aclarit quines són les obligacions i res-
ponsabilitats de les parts. Al llarg de la 

conferència, coorganitzada amb JAS, els 
ponents, l’Il·lm. Sr. Guillermo Oteros Val-
carce, magistrat del Jutjat Social núm. 2 
de Sabadell, i el Sr. Alfredo Bayón Cama, 
advocat, professor a ESADE, van abor-
dar aquesta problemàtica i les solucions 
possibles.

Jornada sobre la propietat horitzontal 
en el dret civil de Catalunya

L’objectiu principal d’aquesta Jornada 
passava per oferir als presents, a partir 
de l’anàlisi de determinats aspectes i 
problemàtiques habituals o recorrents 
en la gestió de les comunitats de propie-
taris, les peculiaritats del règim jurídic 
de la propietat horitzontal a Catalunya, 
regulada al Capítol III del Títol V del Lli-
bre V del Codi civil de Catalunya després 
de les modificacions introduïdes per les 
lleis 5/2015, de 13 de maig, i 3/2017, de 15 
de febrer. ▣

Primeres 
sesions 
formatives 2019
El primer trimestre de l’any ha estat 
especialment prolífic quant a formació, amb tot 
un seguit d’actes formatius de gran qualitat.

Jornada sobre actuacions prà-
ctiques per adaptar un despatx 
d’advocats al nou marc en 

matèria de protecció de dades

El 22 de gener la Sala d’Actes de l’ICA-
SBD va acollir una interessant sessió 
sobre protecció de dades de la mà 
de dos experts en la matèria com són 
Santiago Farré Tous, cap de l’Assesso-
ria Jurídica de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades i Benigno Villarejo 
Alonso, advocat, diputat de la Junta de 
Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Gijón. Ambdós ens van oferir als assi-
stents una anàlisi del marc normatiu 
aplicable, després de l’entrada en vigor 
del Reglament europeu i de les darreres 
novetats incorporades per la recent Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitales, així com, especial-
ment, oferir als presents unes pautes i 
consells molt pràctics a tenir en compte 
a l’hora adequar l’activitat d’un despatx 
professional a les exigències d’aquesta 
normativa.

Conferència sobre les novetats fiscals i 
tributàries per al 2019

Un altre dels clàssics de la formació a 
principis d’any és sempre el repàs a les 
novetats fiscals i tributàries de l’any. La 
conferència pretén oferir als i les assi-
stents una aproximació a les princi-
pals novetats que cal tenir present, en 
matèria fiscal i tributària, per a l’exercici 
2019, amb una atenció especial al nou 
marc legal de les figures impositives 
més importants (Impost Societats, IRPF, 
IVA). En aquest cas, va ser el Dr. José 
Antonio Fernández Amor, professor de 
Dret Financer i Tributari, Universitat 
Autònoma de Barcelona, l’encarregat 
d’impartir la sessió.

Conferència sobre El procediment del 
jurat: un acostament substantiu i pro-
cessal des d’una perspectiva pràctica

El dia 31 de gener la Sala d’Actes es va 
omplir per escoltar el Sr. Fèlix Martín 
González, fiscal adscrit a l’Oficina del 
Jurat de l’Audiència Provincial de Bar-
celona. Al llarg d’aquesta conferència 
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El passat 30 de gener de 2019 
es publicà al DOGC la Res-
olució JUS/110/2019, de 22 

de gener, de modificació de la 
Normativa de l’Advocacia Catala-
na del CICAC.

Aquesta nova edició de la prin-
cipal norma reguladora de l’ex-
ercici i el règim disciplinari de la 
professió a Catalunya, que serà 
plenament vigent el proper 19 
de febrer de 2019, ve a substitu-
ir i deroga l’anterior text, que ha 
romàs vigent des del 2008 i que 
necessitava d’una actualització i 
adequació a la nova realitat social 
i tecnològica de la professió, així 
com a l’evolució legislativa ex-
perimentada al llarg dels darrers 
10 anys. Així es va palesar en el IV 
Congrés de l’Advocacia Catalana, 
celebrat el passat setembre de 
2018 a Tarragona, en el qual es va 
debatre i aprovar la proposta de 
text que posteriorment ha estat 
aprovada pel Ple del CICAC.

La nova NAC s’estructura en 99 
articles (distribuïts en 12 capítols), 
una disposició derogatòria, una 
disposició transitòria, dues d’ad-
dicionals i una disposició final.

NECESSITAT DE MODIFICACIÓ/
ACTUALITZACIÓ DE LA NAC

Tal i com va posar de manifest 
el Sr. Fernández en la seva ex-
posició, les principals motiva-
cions per a l’actualització de la 
Normativa aprovada l’any 2009  
han passat, en primer lloc, per 
la necessitat de superar la visió 

Nova NAC*: 
Principals 
Novetats
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El passat 13 de març el nostre Secretari 
Tècnic, Sr. Miquel Fernández, va 
impartir una interessada xerrada sobre 
les principals novetats de la nova 
*Normativa de l’Advocacia Catalana, 
la norma fonamental de la professió 
a Catalunya. Enguany, la mateixa ha 
experimentat una profunda revisió a la 
qual hem contribuït decisivament des 
de l’ICASBD.



corporativista que impregnava 
l’antic redactat. En aquest sentit 
s’ha volgut posar l’accent de for-
ma clara, i com a prioritat, en la 
millor prestació de serveis vers 
la societat, així com la necessària 
actualització de la regulació per 
fer front als nous reptes de la 
professió i la realitat social.

Com a exemple, s’incorpora 
una referència expressa, com a 
funció essencial de l’Advocacia, a 
la defensa i promoció dels drets 
humans, especialment de les 
persones més desfavorides. 

Un altre dels reptes primordials 
d’aquest nou redactat ha consis-
tit en l’adaptació de la regulació 
de la relació advocat/client al 
nou escenari legal en matèria de 
competència (principalment, en 
matèria d’honoraris profession-
als) i dret comunitari (per tal d’in-
corporar la figura de l’anomenat 
“advocat comunitari”).

Essencial també la nova visió de 
l’ús i paper de les noves tecnol-
ogies de comunicació en el de-
senvolupament professional i les 
relacions entre els Col•legis d’Ad-
vocats i els lletrats i lletrades amb 
les administracions. En aquest 
sentit, s’incorporen al text con-
ceptes que ja formen part del 
nostre dia a dia com ara el de 
certificació digital, administració 
electrònica, formació continu-
ada on-line, etc. En definitiva, 
d’adaptació als nous postulats 
de l’era digital.

També s’afegeix la necessària 
referència a les relacions amb al-

tres administracions públiques 
(ampliant en aquest sentit la 
referència limitada fins ara l’ad-
ministració de justícia).

La modificació ha servit també 
per complir amb la necessitat de 
definir de manera més acurada 
i transparent els drets i les ob-
ligacions en les relacions amb 
els clients, i els efectes que se’n 
poden derivar. En aquest sentit, 
es fa una millor conceptuació i 
delimitació del concepte i límits 
del conflicte d’interessos.

Un altre dels aspectes bàsics 
d’aquesta reforma fa referència a 
la regulació de l’exercici i el règim 
disciplinari. En aquest sentit, pre-
domina el principi d’autonomia 
col•legial en l’àmbit de les seves 
competències.
 
Per últim, també cal destacar 
l’avenç en matèria d’integració, 
que ha suposast l’ús en el redac-
tat de la norma d’un llenguatge 
inclusiu i no sexista, prioritzant 
les formes integradores, com ara 
“professional de l’advocacia”. ▣

“La nova NAC posa 
l’accent en la millor 
prestació del servei vers 
la societat i actualitzar la 
regulació als nous reptes 
de la professió”

 FORMACIÓ
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El passat 29 de març la Sala 
d’Actes es va omplir per assi-
stir a un interessant Seminari 

sobre le Concurs de persona física i 
el Mecanisme de Segona Oprotuni-
tat. Aquesta sessió tenia com a obje-
ctiu acostar els assitents, des d’una 
bessant enminentment pràctica, a 
la regulació del concurs de persona 
física i el mecanisme de la segona 
oportunitat. 

De la mà de Borja Pardo Ibáñez, 
advocat, administrador i media-
dor concursal, professor de cursos i 
màsters en matèria concursal i del 
mecanisme de la segona oportu-
nitat, i Octavio Gracia Chamorro, 
economista, graduat en dret i espe-
cialista en finances corporatives i in-
solvències empresarials. Docent en 

la matèria, es van donar a conèixer i 
treballar els supòsits i aspectes con-
trovertits tant en la fase extrajudicial 
de l’acord de pagament, en la seva 
fase inicial, com en la fase judicial 
del concurs consecutiu i el benefi-
ci d’exoneració del passiu insatis-
fet, amb una referència especial a 
la protecció de l’habitatge habitual 
i de novetats sorgides darrerament 
com l’exoneració del deute públic o 
els honoraris de notaris o mediadors 
concursals.
 
Durant la sessió vàrem compta-
re amb la presència del Sr. Eduard 
Borràs i Finestres, secretari general 
de la Cambra de Comerç de Saba-
dell, que va parlar del servei que pre-
sta l’entitat en relació amb la segona 
oportunitat. ▣
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Seminari 
sobre Segona 

Oportunitat

 FORMACIÓ



El passat 27 de febrer la nostra Escola de 
Pràctica Professional va lliurar els diplomes 
als alumnes de la promoció 2017/2018.

Aquest acte de Lliurament de diplomes, però, tenia un 
caràcter especial, atès que suposava un canvi en la direcció 
de la nostra Escola: en Lluís A. Orriols Martínez, en funcions 
de director des del 2016, cedia el testimoni al company Marc 
Coma i Puig. 

Després del protocolari acte de lliurament dels diplomes als 
i les alumnes que han superat el darrer curs, el degà Excm. 
Sr. Manolo Hernández va dedicar unes paraules al fins ara di-
rector, qui a l’hora va voler agraïr també a la Junta de Govern 
aquest homenatge, recordant tots i totes els qui han fet possi-
ble la seva tasca al llarg dels seus dos anys com a responsable 
de l’Escola. Recordem que Orriols va encetar la difícil tasca de 
substituïr el fins al moment únic director de l’Escola, en Xavi-
er Felip, una de les referències nacionals a nivell de formació 
inicial.

En un discurs molt emotiu, Orriols va voler recordar aquests 
anys de transició, a més de posar de manifest el seu compro-
mís decidit en favor de la formació inicial, un dels signes dis-
tintius de la nostra institució al llarg de la seva història. L’hom-
enatjat va ser obsequiat amb una placa commemorativa i 
una fotografia del fotògraf Francesc Esteve com a record del 
seu pas per la organització. ▣

FORMACIÓ

Lliurament de 
diplomes EPPA. 
Homenatge a 
Lluís A. Orriols
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“A l’ICASBD sempre 
hem apostat per 
la formació de 
qualitat.”



Els drets humans i el marc 
constitucional es troben, avui 
dia, en constan revisió per part 

d’amplis sectors de la societat. Les noves 
realitats estan portant a l’opinió pública 
a redefinir molts conceptes relacionats 
amb els drets humans i, a l’hora, la nostra 
professió intenta també adaptar-se a 
aquests nous plantejaments. Aquesta 
xerrada-coloqui pretenia debatre 
sobre l’actualitat dels drets humans a 
Espanya amb la presència d’una figura 
de gran rellevància com és Alejandro 
Ruiz-Huerta, darrer supervivent de la 
coneguda com a “Matança d’Atocha”, 
a la qual van morir diversos advocats 
laboralistes a mans de pistolers 
d’ultradreta, l’any 1977.

Moderada pel company Raúl García 
Barroso, la xerrada va servir per analitzar 
l’actualitat dels drets humans a l’estat 
espanyol, la implicació de l’advocacia 
en la defensa dels mateixos, i la vigència 
de la Constitució com a marc vàlid de 
convivència. ▣
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Concedit el 
Premi Valors a 
la Fundación 
Abogados de Atocha 
a proposta de 
l’ICASBD.

El darrer Ple del CICAC va aprovar, a 
proposta del degà de l’ICASBD, Excm. 
Sr. Manolo Hernández Martín, la con-
ceció a la Fundación Abogados de 
Atocha d’un dels Premis Valors 2019 
en la persona d’Alejandro Ruíz-Huerta, 
uns guardons instaurats pel Consell 
de l’Advocacia Catalana que dist-
ingeixen aquelles persones i entitats 
que destaquen per la seva defensa 
dels drets humans i que, amb la seva 
labor, contribueixen a lluitar contra les 
injustícies.
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Alejandro Ruíz-
Huerta, darrer 
supervivent 
dels Advocats 
d’Atocha, a 
l’ICASBD

DRETS HUMANS



El seminari, iniciativa formativa 
de la Comissió de violència de 
gènere i igualtat de l’ICASBD, 

representa la primera fita d’aques-
tes característiques arreu de l’Estat. 
El mateix ha estat íntegrament patro-
cinat per Fundació La Caixa, entitat 
amb la qual s’ha arribat a un acord 
de col•laboració.

Els destinataris d’aquesta formació 
eren tots els professionals de l’educa-
ció primària i secundària i, en general, 
tots els i les professionals que tinguin 
o puguin tenir contacte amb situa-
cions de violència masclista, per tal 
de dotar-los d’una eina per aprendre, 
conèixer i desconstruir el llenguatge, 
i que pugui convertir-se en un punt 
de trobada i de sortida d’una campa-
nya més amplia i permanent contra 
el llenguatge sexista i excloent.

L’objectiu, per tant, era aportar eines 
metodològiques i continguts per 

Tercera edició del 
Curs de Formació 
per a formadors
Entre el 4 de març i l’1 d’abril el Col·legi d’Advocats de Sabadell 
ha tornat a esdevenir un centre de formació per a formadors 
en matèria de violència domèstica, de la mà de la Comissió 
d’Igualtat i Violència de Gènere de la nostra institució, en la 
que és ja la tercera edició d’aquest curs.

IGUALTAT I VIOLÈNCIA DE GÈNERE
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socials, va comptar amb el magis-
trat, Il·lm. Sr. Andrés Maestre, i 
l’agent dels Mossos d’Esquadra, 
Sra. Andrea García, a qui va acom-
panyar la lletrada Marta Serra. La 
tercera sessió va abordar el tema 
de la intervenció del Ministeri Fiscal 
i de l’Advocat, i va comptar amb el 
Sr. Felix Martín,   Fiscal, i les lletra-
des Sra. Laia Serra i Sra. Carme Sala. 
La quarta sessió, sobre llenguatge 
masclista i igualtat, va ser dirigida 
per la filòloga, Sra. Irene Yúfera , 
a qui van acompanyar la lletrada 
Natàlia Santandreu. Per l’últim, la 
sessió de clausura, va centrar-se en 
la prevenció de la violència mas-
clista, de la mà de la psicòloga Sra. 
Cristina Gómez i de la companya 
Yolanda Franch.

Tot plegat, un èxit de participació i 
d’acollida que, de ben segur, tindrà 
una segona edició en breu. ▣

identificar el llenguatge sexista i faci-
litar un espai de coneixement, infor-
mació i reflexió al professorat, per 
alertar-los dels riscos de la utilització 
d’un llenguatge sexista i excloent i 
dotar-los de recursos, eines i pràcti-
ques lingüístiques no sexistes i inclu-
sives, que ajudin a integrar la igualtat 
i l’equitat com a valors imprescindi-
bles per assolir una societat igualità-
ria i sense discriminacions.

L’indicat curs, que ha estat dividit en 
cinc sessions de tres hores cadas-
cuna, l’han impartit diferents experts 
en la matèria. Així, la primera sessió 
es va centrar en els aspectes jurídics 
d’aquesta xacra social: fets penal-
ment punibles, delictes, com actuar, 
on denunciar, etc, i va comptar amb 
la magistrada Sra. Carme Guil, acom-
panyada de la companya Carme Sala 
i el company José Miguel García. La 
segona jornada, enfocada als delic-
tes comesos mitjançant les xarxes 
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Dites, Frases 
fetes i refranys

Cantar-li la canya -a algú- (cast.: Cantarle la caña) 
Significa dir-li a algú, a mode de retret o disconformitat, la veritat o opinió que es té sobre alguna 
cosa, obertament i a les clares (altres formes assimilades: “cantar les veritats”,  “cantar-les clares”). 
L’origen es remunta a un antic costum, molt popular entre els comerciants i tallers, a l’hora d’as-
sentar els deutes i els comptes. Per calcular la feina feta o els articles que es deixaven a deure, 
s’utilitzava una fusta llarga (que rebia noms diversos, segons l’indret: calca, talla, galga, ..., si bé el 
més comú era el de canya). El cas és que la canya es tallava en dos trossos, quedant-se una part 
cadascun, és a dir, venedor i comprador, o amo i treballador. Per calcular una determinada quan-
titat es posava un tros al costat de l’altre i, amb un ganivet o navalla, es feia una marca o petit tall 
a la mateixa alçada en totes dues parts. Arribat el moment de passar comptes, s’enfrontaven els 
dos trossos de fusta i es comprovava el nombre de talls, cadascun dels quals tenia un valor que les 
parts havien convingut prèviament. Amb aquest sistema s’evitava que ni l’un ni l’altre poguessin 
afegir al seu tros cap senyal a la seva conveniència, ja que els talls de tots dos havien de coincidir 
perfectament i, en cas d’engany, es descobria fàcilment. D’aquí que cantar la canya equivalia 
a mostrar la veritat dels comptes: el que cantava la canya era la pura veritat i tothom s’hi havia 
d’avenir.    

Fins el deu de juny no et llevis roba ni et descordis el puny (cast.: Hasta el cuarenta de mayo 
no te quites el sayo”)
La dita, que compta amb altres variants amb el mateix sentit (”Fins al trenta de maig no et treguis 
el gec i, per més segur, fins al trenta-u”, “Fins a setanta d’abril no et llevis fil”) aconsella prudència 
a l’hora de vestir-se amb roba més lleugera, especialment a les acaballes de la primavera, encara 
que el bon temps ja hi convidi. O, dit d’una altra manera, que fins a ben entrada la calor convé 
tenir sempre a mà roba d’hivern, perquè a la primavera   La dita fa referència a una data concreta, 
el 9 de juny, dia a partir del qual, segons la tradició, ja es pot gaudir de manera permanent del 
clima i les temperatures pròpies de l’estiu. Tanmateix, durant aquest època de l’any a qui no l’ha 
sorprès alguna vegada un inesperat i intens xàfec o una baixada sobtada de temperatura anant 
en màniga curta? El cas és que, tot i que el juny és l’època de l’any en què els raigs solars ens ar-
riben més directes (perpendiculars) i durant més estona, no podem dir encara que ens trobem 
en plena canícula. La culpa la tenen els oceans, ja que l’aigua triga més a escalfar-se que la terra 
i, malgrat que el sol ens regali moltes hores, l’ambient i corrents d’aire.   

A continuació us oferim una sel·lecció de 
dites, frases fetes i refranys a cura del nostre 
Secretari Tècnic, Sr. Miquel Fernández.

LLENGUA CATALANA
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Ja s’ha publicat el Butlletí de notícies de la Comissió de Llen-
gua (març 2019) que recull mensualment les notícies més re-
llevants sobre el llenguatge jurídic català, els drets lingüístics 
i la llengua catalana en general. En destaquem les següents:

Nou apunt de terminologia jurídica: requeriment /requisit.
Nou Diccionari de relacions internacionals.
12 d’abril: taller “Recursos imprescindibles per fer escrits jurí-
dics brillants” a l’ICAFI.
Curs de llenguatge sexista a la seu del Consell de l’Advocacia 
Catalana.

Us convidem a llegir el Butlletí complet.
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LLENGUA CATALANA

Butlletí de notícies de la Comissió de 
Llengua del CICAC (març 2019)

Subscripcions digitals al setmanari 
EL TEMPS
La Xarxa Vives d’Universitats, integrada per 22 universitats en llengua catalana, va signar en el seu 
dia un conveni a la Universitat d’Alacant per impulsar una iniciativa adreçada a garantir un circuit 
comunicatiu reforçat a través dels centres d’ensenyament. Consistia a oferir subscripcions digitals 
d’EL TEMPS, setmanari d’informació general, tant als docents com als treballadors i alumnes de 
les universitats durant un període de sis mesos.

Estem segurs que als i les professionals del país els pot interessar el contingut de la revista. Per 
això, per celebrar 35 anys del setmanari, des del Col·legi de l’Advocacia Catalana ens sumem a la 
crida dels rectors de la Xarxa Vives i implementem aquesta iniciativa, oferint subscripcions digi-
tals gratuïtes de sis mesos a tots els membres col·legiats que estiguen interessats i interessades 
a informar-se a través de la revista EL TEMPS. Amb la subscripció digital podran accedir-ne a tots 
els continguts.

Per totes les persones que estiguen interessades poden activar la subscripció gratuïta en aquest 
enllaç amb el codi 35 ANYS (tot en majúscula).

CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA

Com subscriure-s’hi?
Si us hi voleu subscriure de forma individual al Butlletí de Llengua Catalana, cliqueu aquí.

https://www.cicac.cat/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEwLCJmOGU2ODk1NzQzODEiLDAsMCwwLDFd
https://www.eltemps.cat/subscripcions/promocio
https://www.eltemps.cat/subscripcions/promocio
https://www.cicac.cat/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIsIjFiMzMwOWQ3OTc4YSIsMCwwLDAsMV0
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Agenda Col·legial
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Agenda Col·legial



Darrers acords 
de Junta

NOVEMBRE 2018

- Ratificar l’acord d’encarregar una apli-
cació específica relativa al TOAD per a 
l’APP/WEB de l’ICASBD.
- Ratificar l’acord d’atendre la petició 
d’Amnistia Internacional de Sabadell per-
què l’ICASBD s’adhereixi a un manifest 
per donar visibilitat de la desprotecció 
que pateixen les dones i les nenes víc-
times de la violència sexual.
- Denunciar la vigent pòlissa de RC pro-
fessional subscrita amb ZURICH i  sub-
scriure la nova, d’AXA, en els termes ne-
gociats des del CICAC.
- Aprovar 8 propostes i informes que pre-
senta la Comissió TOAD.
- Aprovar la revisió dels pressupostos per 
als cursos de litigació 2018-2019, un cop 
adaptats de manera proporcional al nou 
llistat d’alumnes.
- Aprovar inicialment i sotmetre a infor-
mació pública pel termini d’un mes el 
Reglament de Prestacions Col•legials i Ús 
dels Espais i Instal•lacions de l’ICASBD.
- Aprovar la proposta de la Comissió TOAD 
sobre les 3 convocatòries per proveir les 
places de lletrat dels següents serveis: 
POJ, SIDH i SERTRA.
- Aprovar 8 expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia.
- No autoritzar l’aixecament de l’obligat 
secret de comunicacions entre advocats 
sol•licitat per un lletrat pel que fa als cor-

A continuació us oferim un resum/ressenya 
dels principals acords de Junta dels mesos 
de novembre a desembre de 2018:
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reus electrònics mantinguts amb el lletrat 
de l’adversa, atès que vulneraria l’obligat 
deure de secret i confidencialitat de les 
converses i comunicacions extrajudicials 
hagudes entre advocats, sense que en el 
present cas s’hi apreciï cap circumstàn-
cia especialment greu que en justifiqui 
l’aixecament. Autoritzar la presentació 
del burofax remès, atès que no vulnera 
els preceptes que estableixen l’obligació 
de secret de comunicacions entre com-
panys.
- Aprovar 2 dictàmens que presenta la 
Comissió de Taxació de Costes i Jura de 
Comptes.
- Acceptar l’oferta d’una plataforma de 
gestió de despatxos, en la que ofereixen 
un descompte del 40% als col•legiats, i fer 
difusió a través del Butlletí setmanal.
- Acceptar una oferta de formació de 180 
hores en DPO, amb descompte en aques-
ta formació per als nostres col•legiats.
- Aprovar la renovació del servei de man-
teniment per a l’any 2019 de les portes au-
tomàtiques de la seu central de l’ICASBD.
- Aprovar la proposta de Tresoreria de 
comunicar la baixa per impagament de 
quotes a dos col•legiats, en virtut de les 
corresponents resolucions motivades.
- Cancel•lar, a proposta de Tresoreria, un 
compte en una entitat bancària.
- Aprovar la proposta de la Comissió d’In-
formàtica sobre renovació de l’actual 
equip de reprografia de la seu de Cerdan-

yola, que ja ha vençut el període de ga-
rantia.
- Acceptar la inscripció d’una societat 
professional d’advocats en el Registre de 
Societats Professionals de l’ICASBD.
- Formalitzar l’adhesió de l’ICASBD al 
conveni marc entre el CGAE i el Ministeri 
d’Indústria perquè els nostres col•legiats 
es puguin constituir en Punts d’Atenció a 
l’Emprenedor (PAE).
- Proclamar CANDIDATS i ELECTES per a 
les eleccions a la Junta de Govern convo-
cades el 10 de desembre de 2018, un cop 
comprovat que compleixen amb els req-
uisits estatutaris i reglamentaris per con-
córrer a les eleccions.
- Comunicar l’acord de manera person-
al a cadascun/a dels candidats/tes i ex-
posar-ho igualment als col•legiats/des, 
mitjançant Circular i a través del Tauler 
d’Anuncis del Col•legi, on restarà penjat 
des d’avui i fins el dia de les eleccions, 
juntament amb les llistes separades de 
col•legiats/des exercents i no exercents 
que tenen dret a vot d’acord amb la nor-
mativa electoral i els Estatuts col•legials. 
- Ratificar que la mesa electoral quedarà 
constituïda a la Sala d’Actes de l’ICASBD 
el 10 de desembre de 2018, a les 10 hores, 
i que el vot es podrà dipositar fins a les 19 
hores, moment en el qual es tancarà l’ac-
cés a la sala i restaran per votar tan sols 
els electors que romanguin presents i, en 
última instància, els components de la 
mesa. Tot seguit s’iniciarà l’escrutini.
- Designar els membres de la Junta per-
què integrin la Mesa Electoral a constituir 
en les esmentades eleccions. 
- Aprovar l’adquisició de 3 monitors Sam-
sung per a l’oficina administrativa.
- Aprovar l’adquisició, mitjançant rent-
ing a 60 mesos, d’un equip multifunció 
SHARP MX-5070N.

DESEMBRE 2018

- Aprovar 11 propostes i informes que pre-
senta la Comissió TOAD.

- Aprovar 7 expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia.
- Aprovar 10 dictàmens de la Comissió de  
de Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- Contestar diferents propostes de JAS.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i 
canvis de situació en el cens col•legial 
que presenta el secretari.
- Aprovar la proposta de modificació dels 
Estatuts ICASBD que s’ha d’aprovar en la 
Junta General Extraordinària que es con-
voqui a l’efecte.
- Fixar la Junta General Extraordinària per 
debatre i, si escau, aprovar la proposta de 
modificació dels Estatuts el proper 20 de 
febrer de 2019, a les 17.30 hores en 1a con-
vocatòria, i les 18.00 hores en 2a.
- Aprovar el llistat d’altes, baixes, suspen-
sions, excedències i reincorporacions als 
diferents torns i al SOJ per el primer tri-
mestre 2019.
- Designar els membres del Tribunal que 
ha d’avaluar els aspirants a prestar servei 
en els Punts SIDH de la Diputació per als 
anys 2019 i 2020. 
- Aprovar el dictamen que presenta la 
Comissió de Taxació de Costes i Jura de 
Comptes.
- Acceptar la inscripció d’una societat 
professional en el Registre de Societats 
Professionals de l’ICASBD.
- Acordar, a proposta de Tresoreria, la 
baixa forçosa, per impagament de quotes 
i altres drets econòmics col•legials, de 2 
col•legiats, així com la interposició, si es-
cau, dels monitoris en reclamació dels 
deutes.
- Prorrogar per 6 mesos, el contracte lab-
oral d’una empleada de l’ICASBD. 
- Acollir parcialment i incorporar en el 
text del Reglament de Prestacions Col•le-
gials i Ús dels Espais i Instal•lacions de 
l’ICASBD les propostes i esmenes parcials 
presentades per 3 col•legiats/des dins del 
termini d’informació pública col•legial, en 
els termes que consten en l’acta, donant 
per definitiu el text del Reglament, que 
serà vigent des del proper 1 de gener de 
2019.
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