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El passat 24 d’abril vaig elevar al Ple 
del Consejo General de Aboga-
cía Española una proposta per tal 

d’abordar, des de l’Advocacia Institu-
cional i d’una vegada per totes, la situ-
ació de precarietat endèmica que viu 
una bona part de l’Advocacia Española 
i, més important encara, donar-hi solu-
cions.

La crisi econòmica que ha assotat el 
mercat jurídic-legal en els últims 10 anys 
ha afectat especialment a l’exercici pro-
fessional de l’advocacia del carrer, ente-
nent-se aquesta com la del/la professi-
onal autònom/a integrat en un despatx 
unipersonal o de diversos professionals, 
de reduïdes dimensions, i normalment 
adscrit/a, en la majoria dels casos per 
pura necessitat, al Torn d’Ofici.

Més enllà de la situació dels despatxos 
consolidats, que han pogut fer front al 
descens del volum de negoci gràcies a 
una estructura empresarial sòlida o una 
reconversió evolutiva, existeix una rea-
litat latent de professionals les condici-
ons de vida dels quals es troben prope-
res al llindar de la pobresa.

I és que penso que cal, sense ser alar-
mista, parlar sense embuts d’aquest fet. 
Tots sabem de companys/es que sobre-
viuen/malviuen gràcies als ingressos del 
Torn d’Ofici, que han de compartir ins-
tal•lacions i despeses per poder exercir, 
que simultaniegen l’exercici professio-
nal amb altres activitats laborals -moltes 
vegades no qualificades- per completar 
els ingressos, que han hagut de traslla-
dar el despatx a casa i/o atenen als seus 
clients en les dependències col•legials 
per haver de tancar o mancar de des-
patx propi, que han decidit abandonar 

Editorial
Contra la precarització, defensa de la professió

la professió per treure’s unes oposicions, 
a joves advocats/des que no han pogut 
obrir despatx ni de forma compartida o 
que malviuen amb salaris de misèria en 
grans i mitjos despatxos per no perdre 
el pols a la professió tot esperant millors 
temps, i a joves i majors que han hagut 
de renunciar a l’exercici lliure de la pro-
fessió i donar-se de baixa en el Col•legi.

Les causes d’aquesta situació són diver-
ses i responen a factors com ara l’enfoc 
erroni de l’accés a la professió, la mas-
sificació, la manca d’especialització, l’in-
trusisme, la precarietat de les retribuci-
ons del Torn d’Ofici o la irrupció de les 
noves tecnologies.
 
L’advocacia no pot viure d’esquena a 
aquesta realitat, ni ocultar-la, sinó que 
ha d’analitzar-la, afrontar-la i oferir-ne 
solucions. I és per això que al Ple del 
CGAE del 7 de juny vaig proposar la cre-
ació d’una Comissió de Defensa de la 
Professió per evidenciar la gravetat de 
la situació i la clara voluntat política de 
fer-li front.

Com advocacia institucional, mante-
nir-nos d’esquena al nostre entorn no 
només posa de manifest la nostra inca-
pacitat per realitzar la tasca que se’ns 
ha encomanat, sinó que resulta tam-
bé temerari, ja que les conseqüències 
d’aquesta manca de resposta poden 
acabar per destruir la professió, tal i com 
hem vingut entenent des de sempre

Per tant, contra la precarització, actua-
ció. I punt. 

Manolo Hernández Martín
Degà ICASBD
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L’ICASBD i la 
World Compliance 
Association 
signen un conveni 
de col·laboració

El passat 14 de maig de 
2019 va tenir lloc a Saba-
dell (Barcelona) la signa-

tura del conveni de col·labora-
ció entre la World Compliance 
Association (WCA) i l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Sabadell 
(ICASBD). A través d’aquest 
acord, ambdues organitzaci-
ons mostren la seva intenció 
de treballar conjuntament en 
l’organització d’activitats i tro-
bades relacionades amb el 
compliance i contribuir a in-
crementar el coneixement de 
la labor que realitzen ambdues 
entitats.

Reunits en les instal·lacions del 
Col·legi, el degà de l’ICASBD, 
Manolo Hernández Martín, i el 
Secretari General Internacio-
nal de la WCA, Albert Salvador 
Lafuente, van acordar iniciar 
una col·laboració que inclourà 
avantatges per a ambdues or-
ganitzacions. Entre moltes al-
tres, la WCA s’ha compromès 
a dur a terme a la seu col·legi-
al algunes activitats com ara 
congressos, seminaris, confe-
rències, xerrades i creació de 
grups i comissions d’estudi. En 
aquestes activitats, l’ICASBD 
cedirà les instal·lacions i po-
drà participar en l’organització 
de l’acte, així com oferirà des-
comptes als seus membres.

A més a més, els membres de 
l’ICASBD també podràN parti-
cipar de l’acord beneficiant-se 
de la borsa de treball de la 
WCA, els newsletters periòdics 

La World Compliance Association 
(WCA) és una associació internaci-
onal sense ànim de lucre formada 
per professionals i organitzacions 
interessades al món del complian-
ce. L’associació té, entre els seus 
objectius, la promoció, reconeixe-
ment i avaluació de les activitats 
de compliment en les organitza-
cions, així com el desenvolupa-
ment d’eines i processos per a una 
correcta protecció enfront de de-
terminats delictes/infraccions co-
meses pels seus empleats, col·la-
boradors o qualsevol altra persona 
relacionada amb ella. 

LA JUNTA INFORMA
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i el servei de consultes. També 
podran publicar articles a les 
pàgines i xarxes de l’associació 
i formar part de les comissions 
de treball.

A través d’aquesta col·labora-
ció, s’espera promoure troba-
des i activitats conjuntes que 
contribueixin a incrementar el 
coneixement per part d’altres 
entitats col·laboradores i de la 
societat civil en el seu conjunt 
en matèria de compliance. ▣
 

Ambdues 
organitzacions mostren 
la seva intenció de 
treballar conjuntament 
en l’organització 
d’activitats i trobades 
sobre compliance 



L’ICASBD, al 
XII Congrés 
de l’Advocacia 
Española 
celebrat a 
Valladolid

Entre els dies 8 i 11 de maig va tenir lloc a Valladolid 
el XII Congreso Nacional de la Abogacía, al qual hi 
va assistir una nodrida representació de lletrades 

i lletrats sabadellencs. De fet, el mateix degà, Manolo 
Hernández Martín, el diputat Jaime Lapaz Castillo i el 
col•legiat Marc Remolà, van participar activament com 
a moderador i ponents respectivament.

Més de 2.000 advocats i advocades, estudiants de Grau 
i Màster de Dret i 260 ponents de diferents especiali-
tats i disciplines han participat a Valladolid en aquest 
nou Congreso Nacional de la Abogacía, una cita dife-
rent, tant pel nombre d’assistents, com pel format i els 
temes a tractar.

Valladolid pren el relleu de Vitòria, que va organitzar 
l’anterior cita, tot i que desmarcant-se sembla que ja 
decidida i definitivament del format estatutàriament 
previst pels Congresos de la Abogacía. S’aposta, en de-
finitiva, per un format firal i expositiu, que es presta a 
una escassa o nul•la participació per part de les i els 
assistents, i que defuig del clàssic debat d’idees i pro-
postes que hauria de marcar aquest tipus de cites.

El Congreso de Valladolid ha estat el primer en el qual 
s’ha plantejat obertament aquesta estructura, que 
com diem defuig del format tradicional establert per 
l’Estatuto de la Abogacía Española, i els més de 2.000 
assistents s’han repartit com a oients a les més de 130 

ACTUALITAT
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ACTUALITAT

El company i diputat tercer de la Junta 
de Govern de l’ICASBD, Jaime Lapaz 
Castillo, va ser l’encarregat d’impartir 
un Taller sobre l’ús de la llicència 
gratuïta d’Office 365 per a advocats 
i advocades que ve inclosa amb el 
correu electrònic que ofereix el CGAE a 
través d’un acord amb Microsoft, i que 
podeu gaudir si disposeu d’una adreça 
electrònica del Col·legi. Inclou eines 
tals com ara una suite d’Office online 
o  un terabite d’emmagatzematge al 
núvol de forma gratuïta.

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, 

“Més de 2.000 
advocats i 
advocades han 
participat a 
Valladolid”
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sessions temàtiques generades per 
una oferta de 12 sessions simultà-
nies a través de 6 eixos o itineraris, 
simultaneïtat aquesta que, per cert, 
va generar molts problemes per re-
alitzar-se les sessions en una infra-
estructura poc adequada, sense sa-
les tancades, sinó només separades 
per mampares i cortines, amb una 
deficiència acústica total.

Això sí, amb un espai firal de més 
de 3.000 m2, amb 70 estands i amb 
ofertes de tota mena de productes i 
serveis lligats, més uns que altres, a 
l’exercici de la professió.

S’han de lloar i agrair la dedicació, 
voluntat i treball esmerçat per Jordi 
Albareda i Javier Garicano, al capda-
vant dels equips del CGAE i l’Il•lus-
tre Col•legi d’Advocats de Valladolid 
per al bon desenvolupament del 
Congreso. I tot el que ha sortit bé 
que ha estat molt i amb moltes xi-
fres rècord, però s’han produït desa-
justos clamorosos, com ara la dura-
da de més de tres hores de la sessió 
inaugural, i fracassos estrepitosos, 
com el del fallit i caríssim sopar de 
clausura, impossible d’empitjorar.

En els tres dies de durada d’aquest 
esdeveniment s’ha parlat de Dret, 
d’Advocacia, de tecnologia i de les 
seves implicacions, així com de 
transformacions socials. No obs-
tant això, el format ha pecat de 
centrar-se massa en les necessitats 
d’un tipus molt concret de despatx, 
de gran format, i no tant en les ne-
cessitats de l’advocat/a autònom, 
perfil aquest majoritari en una pro-
fessió que compta amb 150.000 ad-
vocats, que s’estructuren en unes 
91.000 empreses, petites i mitjanes 

en la seva immensa majoria.

També s’han impartit Conferències 
Plenàries comunes a tots els itinera-
ris, destacant una trobada amb els 
socis directors de grans despatxos 
o les presentacions del nou Código 
Deontológico o del Barómetro de la 
Abogacía Española.

A destacar també la lectura, dins 
de l’acte de clausura del Congreso, 
de la  pomposament anomenada 
Declaración de Valladolid, text de 
redacció anònima, nascut per ge-
neració espontània, que no va ser 
elaborat ni debatut al Congreso, 
en el qual es volia reafirmar “el seu 
compromís (de l’advocacia) amb un 
futur de progrés, pau i convivència, 
basat en els mateixos valors que han 
inspirat aquest període democrà-
tic” per enllaçar amb el IV Congreso 
de la Abogacía celebrado en León 
el año 1970, de constant referència, 
però amb el que l’únic vincle real ha 
estat la proximitat geogràfica.

Aquesta declaració final va inten-
tar mitigar el caràcter festiu, firal i 
poc reflexiu d’aquesta trobada, mal 
anomenada Congreso de la Abo-
gacía, que ha posat de manifest un 
allunyament cada cop més evident 
entre l’advocacia institucional i els 

problemes del dia a dia de l’Advoca-
cia majoritària. 

Una gran oportunitat perduda per 
posar sobre la taula problemes i solu-
cions per als i les professionals reals, 
que de ben segur difereixen dels que 
aquesta cita ha abordat.

Però que ha servit a la Junta de Go-
vern per reflexionar i decidir que amb 
aquest nou format no tornarà a par-
ticipar en ple a cap mes Congreso de 
la Abogacía Española. ▣
LA JUNTA DE GOVERN



Conferència sobre la Llei re-
guladora dels contractes de 
crèdit immobiliari

Aquesta exitosa conferència, im-
partida per l’Il·lm. Sr. Julio J. Na-
veira Manteiga, Advocat expert 
en Dret Immobiliari i Degà de l’Il-
lustre Col·legi d’Advocats de Ma-
taró, va servir per analitzar la Llei 
5/2019, reguladora dels contrac-
tes de crèdit immobiliari, que té 
per objecte equiparar la legisla-
ció interna als darrers pronunci-
aments europeus sobre aquesta 
matèria. També obeeix a la trans-
posició de la Directiva 2014/17 UE, 
de 4 de febrer, sobre els contrac-
tes de crèdit celebrats amb con-
sumidors en relació amb béns 
immobles d’ús residencial.

Aquesta norma suposa una modi-
ficació important en la Llei Hipo-

tecària, la LEC, o la Llei de condi-
cions generals de la contractació, 
i entrarà en vigor el proper 16 de 
juny. Entre els seus aspectes més 
importants destaca la seva Dis-
posició Transitòria Quarta, que 
estableix un incident per al·legar 
la possible existència de clàusu-
les abusives en el procediments 
d’execució hipotecària en curs. 

Curs pràctic sobre eines in-
formàtiques a l’ICASBD

El passat 15 de maig es va iniciar 
la segona edició del Curs d’eines 
informàtiques de l’ICASBD. De la 
mà del Sr. Francesc Sanfelix, de 
CTVallés, Consultoria Tecnològi-
ca, s’aprofondeix en el funciona-
ment i les possibilitats d’eines in-
formàtiques com ara One Drive, 
Outlook, Word, Excel, etc. ▣

Darreres sessions 
formatives

A continuació us fem 
un resum de les 
principals activitats 

formatives dels darrers dos 
mesos a l’ICASBD.

Conferència sobre Mecanis-
mes de la propietat en su-
pòsits de desallotjament

Aquesta sessió tenia com a objec-
tiu acostar els i les assistents a la 
modificació de la LEC en matèria 
d’ocupació il·legal d’habitatges, 
així com a les primeres experi-
ències judicials en relació amb 
l’incident cautelaríssim de deso-
cupació. De la mà del Sr. Eloy Mo-
reno Tarrés, advocat i  President 
de la Secció de Dret Processal de 
l’Il·lustre Col·legi d´Advocats de 
Barcelona, es van abordar els as-
pectes a tenir en compte en l’apli-
cació pràctica d’aquest incident, 
en relació amb el desallotjament 
d’habitatges en processos de 
desnonament, execució, precari, 
ocupació i similar, però des del 
punt de vista de la propietat, (ja 
sigui un particular o un gran fons 
patrimonial).

Conferència sobre Exi-
ments i atenuants de tras-
torn mental i drogoadicció. 
Perspectiva jurídica i foren-
se

Com a continuació de la confe-
rència que la Comissió de For-
mació ja va oferir el passat mes 
de desembre, en aquesta sessió 
es va abordar un altre tema que 
sovint tractem en la nostra ac-
tivitat professional i fer-ho des 
d’una perspectiva jurídica i foren-
se, obtenint des de les dues opi-
nions  professionals una visió de 
conjunt i eminentment pràctica 
sobre les eximents i atenuants 
dels trastorns mentals i la drogo-
addicció. Els ponents,  l’Il·lm. Sr. 
Josep M. Torras Coll, magistrat de 
la secció 9a de l’Audiència Provin-
cial de Barcelona, i la Sra. Dolors 
Giménez Morera, metge forense 
adscrita a la Clínica dels Jutjats 
de Cerdanyola del Vallès., van 
tractar les qüestions que se’ns 
plantegen habitualment quan es 
trobem amb aquestes circums-
tàncies modificatives, com s’hi 
expressa la jurisprudència i quins 
aspectes hem de valorar especi-
alment en els informes dels met-
ges forenses.

 FORMACIÓ
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Enguany, la normativa penal 
en matèria de trànsit ha ex-
perimentat una important 

reforma que afecta conceptes 
tan fonamentals com ara l’im-
prudència, en les seves acepci-
ons d’imprudència greu i impru-
dència menys greu. 

Aquesta xerrada tenia com a ob-
jectiu principal l’estudi de la dar-
rera i important reforma del Codi 
Penal en matèria viària, operada 
per la Ley Orgánica 2/2019, de 1 
de marzo, de modificación de la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, en 
materia de imprudencia en la 
conducción de vehículos a motor 
o ciclomotor y sanción del aban-
dono del lugar del accidente. 

Al llarg de la conferència es va 
estudiar pormenoritzadament la 
situació legislativa anterior, així 
com els conceptes d’imprudèn-
cia greu i menys greu, els tipus 
qualificats dels articles 142 bis i 
152 bis CP, la regla concursal de 
l’article 382 CP, i el nou delic-
te de fugida de l’article 382 bis 
CP. Aquestes qüestions van ser 
analitzades des de la perspecti-
va d’aquesta important reforma 
del Codi Penal en matèria d’im-
prudència i seguretat vial, amb 
repercussions en els accidents 
de trànsit, i que ve a pal·liar els 
problemes derivats de la despe-
nalització de la imprudència lleu  
en la reforma del Codi Penal de 
l’any 2015. ▣

La reforma del Codi 
Penal en matèria de 
Seguretat Vial

 FORMACIÓ
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El passat 16 de maig el magistrat Il·lm. Sr. 
Alberto Varona Jiménez, va impartir una 
interessada xerrada sobre les principals 
novetats de reforma del Codi Penal en 
matèria de trànsit. 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2019/03/01/2/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2019/03/01/2/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2019/03/01/2/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2019/03/01/2/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2019/03/01/2/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2019/03/01/2/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2019/03/01/2/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2019/03/01/2/dof/spa/pdf


“L’impost, pioner a l’Estat, 
grava determinats béns no 
productius i alguns drets 
que recauen sobre aquests 
béns, que tenen com a 
titular les empreses”

 SECRETARIA TÈCNICA
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Us informem que el pro-
ppasat 17 de maig de 
2019 entra en vigor el 

Decret llei 8/2019, de 14 de 
maig, de modificació de la 
Llei 6/2017, de l’impost so-
bre els actius no productius 
de les persones jurídiques 
(DOGC de 16/05/2019).

La principal novetat és que 
el nou decret regula el ter-
mini de presentació de l’au-
toliquidació de l’impost, que 
s’estableix de l’1 al 30 de juny 
de cada any, amb l’excepció 
dels tres anys ja meritats 
(2017, 2018 i 2019), que s’hau-
ran de liquidar, de manera 
extraordinària, entre l’1 d’oc-
tubre i el 30 de novembre 
d’enguany. La presentació 

de l’autoliquidació s’haurà 
de fer per via telemàtica, a la 
seu electrònica de l’Agència 
Tributària de Catalunya.

L’impost, pioner a l’Estat, 
grava determinats béns no 
productius (no associats a 
l’activitat econòmica) i al-
guns drets que recauen so-
bre aquests béns, que tenen 
com a titular les empreses, 
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Modificacions de 
la Llei de l’Impost 
sobre els actius no 
productius de les 
persones jurídiques

 SECRETARIA TÈCNICA

Miquel A. Fernández Castillo
Secretari Tècnic de l’ICASBD

però que en realitat s’utilit-
zen per a activitats particu-
lars, com ara béns immobles 
(habitatge habitual, sego-
nes residències, etc.); cotxes 
i vehicles amb una potèn-
cia superior als 200 cavalls; 
embarcacions de lleure (vai-
xells, iots, etc.); aeronaus 
(avions privats, helicòpters, 
etc.); i objectes d’art, anti-
guitats i joies.

Queden exclosos de tributa-
ció els béns immobles de les 
fundacions, les organitzaci-
ons no governamentals i, en 
general, de les entitats sen-
se afany de lucre, sempre 
que es destinin de manera 
exclusiva a les seves finali-
tats pròpies no lucratives.

Aquest impost té una finali-
tat extrafiscal perquè perse-

gueix incentivar que s’adeqüi 
la titularitat jurídica dels béns 
no productius a la seva titula-
ritat real. D’aquesta manera, 
es vol aconseguir una redistri-
bució de la renda i, al mateix 
temps, lluitar contra el frau fis-
cal, ja que s’evitaran pràctiques 
d’elusió fiscal com és el fet d’in-
corporar patrimoni personal a 
estructures societàries. ▣

Subscriu-te al nostre butlletí digital de 
novetats legislatives 
Recorda que setmanalment fem arribar un recull de novetats legislatives ela-
borat des de la Secretaria Tècnica que et permetrà estar puntualment infor-
mat/da de les principals modificacions de la normativa, tant a nivell estatal 
com a nivell autonòmic.  

Per tal de subscriure’t, només has de fer-nos arribar un correo a comunicacio@
icasbd.org.

SECRETARIA TÈCNICA

mailto:comunicacio%40icasbd.org?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20BUTLLET%C3%8D%20NOVETATS%20LEGISLATIVES
mailto:comunicacio%40icasbd.org?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20BUTLLET%C3%8D%20NOVETATS%20LEGISLATIVES


El passat 22 de maig vaig tenir lloc a l’ICASBD 
una sessió formativa de Mediació, orientada 
principalment als i les integrants del Servei 
d’Orientació a la Mediació.

La Comissió de Mediació de l’ICASBD va voler orga-
nitzar aquesta taula rodona sobre anècdotes, tèc-
niques i aspectes pràctics de mediació, centrant-la 
principalment en tres àmbits, com són:

I. La Mediació en situacions de conflicte familiar.

II. La Mediació Comunitària: com abordar conflictes 
ciutadans entre l’administració i grups o col·lectius 
indeterminats.

III. La Mediació entre empresa i consumidor.

I per abordar aquests temes, la sessió va comp-
tar amb una sèrie de ponents, grans expert i ex-
pertes en matèria de mediació, com ara  la Sra. 
M. Assumpció Lleonart, Advocada i Mediadora,  i 
Presidenta de la Comissió de Mediació de l’Il·lustre 

 MEDIACIÓ

Taula rodona: 
anècdotes, 
tècniques, 
i aspectes 
pràctics de la 
mediació en tres 
àmbits.
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“A l’ICASBD sempre 
hem apostat per 
la formació de 
qualitat.”

Col·legi d’Advocats de Manresa, la  Sra. 
M. Dolors Pinós, Advocada i Mediadora 
de l’ICAManresa, Sr. Jaume Pich, Advo-
cat i Mediador de l’ICAManresa, la Sra. 
Carme Sala, Advocada i Mediadora de 
l’ICASBD i el Sr. Francesc Bueno, Advo-
cat i Mediador de l’ICASBD i  Defensor 
del client BNP PARIBAS.

L’Introducció i presentació de l’acte va 
anar a càrrec de la Sra. Sònia Llonch, 
advocada, mediadora i presidenta de 
la Comissió de Mediació de l’ICASBD. 
La sessió va servir per fer un repàs dels 
principals mètodes de mediació des 
d’un punt de vista pragmàtic, abordant 
casos de la pràctica diària enfocats als 
tres grans eixos en els quals es va arti-
cular la taula rodona. ▣
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Tal i com ja us venim 
anunciant darrerament, el 
passat dilluns 29 d’abril va 

tenir lloc una nova Assemblea 
del Torn d’Ofici i Assistència al 
Detingut, que va servir, entre 
d’altres qüestions, per informar 
sobre la posada en marxa del nou 
sistema de canvis de guàrdia via 
web i app mòbil.

Ja teniu a disposició a l’Àrea 
Privada del web ICASBD la 
nova eina de canvis de guàrdia, 
que permet sol·licitar i tramitar  
directament canvis o cessions 
de guàrdia amb actualització 
automàtica del llistat, de forma 
fàcil i ràpida. 

Igualment, disposeu d’aquesta 
eina a través de la nova App de 
l’ICASBD, la qual està disponible 
tant per Android com per IOS. Des 
del passat 1 de maig, aquest és 
l’únic sistema vàlid per demanar 
canvis i cessions de guàrdia, 
(amb un antelació mínima de 5 
dies).. ▣
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Actualitzaciat a 
2019 l’esquema de 
justificacions dels 
mòduls TOAD.

Us informem que ja podeu descar-
regar-vos a l’Àrea Privada del web 
ICASBD, el nou esquema de justifi-
cacions dels mòduls del TOAD, que 
inclou una guia explicativa i detal-
lada de com justificar els assumpt-
es del Torn d’Ofici.

Esperem que us sigui d’utilitat.
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Assemblea 
del TOAD

TORN D’OFICI

Nou sistema de canvis de 
guàrdia

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lluraferi.icasbd
https://itunes.apple.com/es/app/icasbd/id1435768488?mt=8
https://www.icasbd.org/ca/area-privada


Campionats Socials 
de primavera 2019
Entre el 21 i el 23 de maig el Col·legi d’Advocats de Sabadell ha tornat 
a celebrar els clàssics Campionats Socials de primavera, que enguany 
han tornat a aplegar companyes i companys amb ganes de passar una 
bona estona d’oci i distracció.

ACTIVITATS COL·LEGIALS
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Benvolgut/da company/a,

Ens plau informar-te que el proper divendres 14 de juny de 2019, a les 19 hores, l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Sabadell celebrarà el tradicional Acte d’Imposició de Togues als 
companys i companyes incorporats recentment a la nostra institució, en el qual també 
es concediran les insígnies honorífiques als companys/es que han assolit la fita de 25 
anys com a col·legiats/des d’aquesta Corporació.

L’acte solemne tindrà lloc al Saló Modernista de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 
1859 (Accés: pels Jardins del carrer Sant Quirze, núm. 32). 

Un cop finalitzat l’acte solemne s’oferirà un còctel als Jardins de la Fundació, dins del 
mateix recinte. El preu del ticket, que és subvencionat en part pel Col·legi, és de 25 euros.

Les portes s’obriran a les 18.30 hores, perquè des d’aquesta hora tothom hi pugui accedir 
a l’Auditori i la sessió pugui començar puntualment.

Per tot això, des de la Junta de Govern confiem a poder gaudir de la teva presència en 
aquest acte col·legial tan significatiu.

Pots confirmar la teva assistència i si, escau, la dels teus acompanyants (tant a l’acte 
solemne com al còctel) abans del 5 de juny de 2019, tant per telèfon (93 726 53 55, Sra. 
Marta Manchón), com per correu electrònic a l’adreça deganat@icasbd.org, amb qui 
pots contactar també per a qualsevol consulta o dubte relacionats amb aquest acte. ▣
T’hi esperem !

Cordialment,

LA JUNTA DE GOVERN

FESTA D’IMPOSICIÓ 
DE TOGUES  

14 de juny 2019

IL·LUSTRE COL·LEGI 
ADVOCACIA SABADELL

El bar musical Snooker de Sabadell 
va tornar a ser la seu d’aquests 
campionats, que aquest any han 

inclós el XXIII CAMPIONAT DE POOL 51, 
el XX CAMPIONAT DE FUTBOLÍ i el XVI 
CAMPIONAT DE DARDS.

La participació en aquests campionats 
és gratuïta i oberta no només a tots els 
col·legiats i col·legiades, sinó també als 
familiars i amics, amb la intenció de 
compartir, tots plegats, unes estones 
d’esbarjo, sana competició i rialles.  

Finalment, es van proclamar vencedors/es 
els/les següents participants: 
- XXIII CAMPIONAT DE POOL 51  
Guanyador: Xavier Farrés.
FInalista: Adrià Paños.

- XX CAMPIONAT DE FUTBOLÍ, individual:
Guanyadora: Xavier Farrés.
Finalista: Verónica López.

- XX CAMPIONAT DE FUTBOLÍ, dobles:
Guanyadores: Verónica López i Rosa 
Cabanyes.
Finalistes: Carles Lorente i Roger de la 
Guerra.

-  XVI CAMPIONAT DE DARDS:
Guanyador: Carles Lorente.
Finalistes: Roger de la Guerra. ▣

mailto:deganat%40icasbd.org?subject=TOGUES%202019


INFORME SOBRE LA 
REUNIÓ DE LA COMISSIÓ 
DE LLENGUA DEL CICAC

A continuació us fem a mans l’informe elaborat pel president de la Comissió 
de Llengua Catalana de l’ICASBD, Sr. Joan Badia, en relació amb el contingut 
de la darrera reunió de la Comissió de llengua catalana del CICAC, celebrada 
el passat 16 de maig celebrada en la seu del CICAC, de la que es poden des-
tacar els següents punts tractats:

o Es va informar que s’ha aconseguit obtenir una subvenció  del servei lin-
güístic per import de 2.000 euros per traduir textos legals a la llengua ara-
nesa. Es suggereix que es puguin enviar documents per la seva traducció, de 
la que el representant de l’ICASBD se n’ha compromès d’enviar algun model 
de contracte.

o S’informa de la reunió a Depjus el 14/5/2019 sobre la proposta de Manifest 
que s’ha de llegir aprofitant el lliurament dels premis Juandó. Es va debatre 
el document (que passaran quan estigui enllestit) però del qual puc avançar 
els compromisos que s’han posat de manifest per part del CICAC, essent l 
proposta les següents:

▣ Actuar en els casos en què a l’advocacia no se li respecta el dret lingüístic 
d’utilitzar el català en els jutjats.
▣ Assegurar que almenys el 75% de la formació que ofereix el Consell sigui 
en català.
▣ Demanar i facilitar eines i recursos als catorze Col•legis d’Advocats de Cata-
lunya perquè vetllin i controlin que la seva formació continuada sigui majo-
ritàriament en català.
▣ Introduir als programes dels màsters d’accés a la professió o com a activitat 
docent addicional programada dins el període lectiu una sessió sobre drets 
lingüístics i eines per facilitar l’ús del català en l’exercici de la professió.
▣ Programar cada any amb I ‘Escola Judicial, abans de l’inici de l’exercici dels 
jutges i els fiscals a Catalunya, una sessió explicativa sobre els drets lingüís-
tics a Catalunya i com resoldre millor les situacions de conflicte que poden 
sorgir a la practica.
▣ Elaborar formularis i assegurar que els contractes amb les editorials obli-
guin a tenir en compte el català dins els materials oferts (formularis, bases 
de dades, articles).
▣ Elaborar formularis en aranès per fomentar l’ús de l’aranès als jutjats de la 
Vall d’Aran.

LLENGUA CATALANA
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Ja ha sortit publicat el Butlletí de notícies de la Comissió de Llen-
gua que pertany al mes de maig. L’encapçala la notícia referent 
al XIIIè Premi Agustí Juandó i Royo, que enguany la Comissió de 
Llengua del CICAC atorga a l’advocat August Gil Matamala. Tam-
bé destaquem la peça informativa que ofereix una anàlisi més 
profunda de la Sentència d’11 d’abril de 2019 sobre la Llei d’edu-
cació de Catalunya.

Com a recursos, subratllem sobretot el nou Diccionari descriptiu 
de la llengua catalana, presentat per l’IEC aquest mes de maig.

Us convidem a llegir el butlletí complet i a descobrir la resta de 
notícies destacades del mes.

Com subscriure-s’hi?
Si us hi voleu subscriure de forma individual al Butlletí de Llen-
gua Catalana, cliqueu aquí.
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Butlletí de notícies de la Comissió de 
Llengua del CICAC (maig 2019)

▣ Assegurar l’atenció en català al sol•licitant de justícia gratuïta que així ho hagi de-
manat. (aquesta mesura va ser debatuda especialment)
▣ El Consell de I ‘Advocacia Catalana es compromet a què les advocades i els advocats 
que presten els serveis d’assistència jurídica gratuïta, de torn d’ofici i d’orientació ju-
rídica estiguin en disposició d’atendre i d’actuar en les llengües oficials de Catalunya.

o Sobre el premi Juandó, el guardonat serà el lletrat Agustí Gil Matamala. Aquest acte 
s’ha fixat pel dia 11/7/2019 a les 19.00 hores en el Paranimf de la UB, en la qual es lliurarà 
el premi es llegirà el Manifest i acabarà en un sopar.

o S’informa d’una circular del Secretari Coordinador provincial de Girona relatiu a la 
traducció d’escrits de l’idioma català a l’idioma castellà, el qual sembla ser que no se 
li va fer prou difusió i es demana que se’n faci des dels els diferents ICAS per conei-
xement dels lletrats i lletrades. S’adjunta al present informe l’Acord. (Es demana, per 
tant, que se’n faci difusió des del nostre InfoICASBD.)

o Desprès de fer un repàs de l’agenda, s’acorda que la reunió de Vielha sigui el dia 
27/9/2019 a les 11.00 hores i la de Tortosa el 19/12/2019 a l’hora habitual.

o Sobre allò que es va informar en la reunió passada d’implementar un pla pilot del 
Depjus per a fomentar l´ús del català en escrits dirigits al jutjat per al seu personal 
funcionari sembla ser que no podrà portar-se a efecte per haver-ne declarat la seva 
improcedència. ▣

https://www.cicac.cat/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE2LCJiNDdiMjk1YTAzYmEiLDAsMCwwLDFd
https://www.cicac.cat/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE2LCJiNDdiMjk1YTAzYmEiLDAsMCwwLDFd
https://www.cicac.cat/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIsIjFiMzMwOWQ3OTc4YSIsMCwwLDAsMV0


LA LLENGUA CATALANA 
COM A DRET LINGÜISTIC: 
UN FUTUR COMPROMÉS?

El professor i historiador Joaquim Molas va deixar escrit a l’any 1982, en un prò-
leg del llibre de Josep Mª Nadal i Modest Prats “Història de la Llengua Cata-
lana” que “La història de la llengua catalana, parlada en una terra de pas per 

una demografia escassa i, des de molts segles, sense recursos estatals, és plena 
de dramatisme”. Aquestes paraules serviren per què el també historiador Jesús 
Mestre i Godes, en el seu llibre “Breu història de Catalunya” parlés d’ensurt para-
doxal1  en tant que si bé desprès del 1978, la democràcia ens portà una expansió 
de la cultura catalana, el que preocupa ara és el seu futur, de manera que “el som 
i serem, ara, rau en la parla”2. Aquesta preocupació no és passat sinó present, i a 
l’hora de passar comptes sobre el seu ús ha fet que algun titular periodístic deixi 
clar que “El català és un tresor convivencial i cultural amb un present delicat i un 
futur compromès.”3 

Si ens ho mirem des del punt de vista de la justícia, la incertesa que s’arrossega de 
la nostra llengua ve de lluny i podríem situar-nos en el Decret de Nova Planta de 
de 16 de gener de 1716 quan establí que les causes de la Real Audiencia se “subs-
tanciaran en lengua castellana”. Com ha assenyalat algun autor, el dret català va 
quedar en una situació de clara inferioritat vers el castellà “sobretot si a aquest 
ambient s’hi afegeix que l’administració de Justícia, en el futur, estaria en mans 
de magistrats forans4.”

No és fins l’adveniment de la Segona República que aquesta situació canvia5  
amb poc recorregut a causa de la Dictadura franquista, però que es recupera per 
sort molt posteriorment amb el restabliment de la democràcia, amb la Constitu-

1  MESTRE GODES, JESÚS, “Breu història de Catalunya”, edicions 62, 2004 (pàg. 38).
2  MESTRE GODES, JESÚS, op. cit.
3  Diari ARA, edició del 17/4/2016.
4  MAS I SOLENCH, JOSEP M, “Història i dret a Catalunya”, Pagès editors, 2003 (pàgs. 100 i 102).
5  Art. 2 de l’Estatut de Núria de 12 de setembre de 1932 establia en el seu paràgraf quart: “Dins del territori 
català, el ciutadans, qualsevol que sigui llur llengua materna tindran dret a exigir l’idioma oficial que pref-
ereixin en les seves relacions amb els Tribunals, autoritats i funcionaris de totes classes, tant de la Generalitat 
com de la República”.
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ció de 1978 i els Estatuts d’Autonomia6, que col•loquen a la llengua catalana en el 
mateix nivell que la castellana dins el seu propi àmbit territorial.

L’ús del català amb algunes xifres al torn de la justícia

Si parlem de futur compromès en el camp del dret, i més concretament en la 
pràctica forense, en el dia a dia del que passa en el jutjats d’arreu de Catalunya, 
només cal fer repàs a les estadístiques. 

Les estadístiques sobre l’ús de la llengua catalana a l’administració de justícia no 
deixen de ser cada vegada més pessimistes per a la pròpia supervivència d’allò 
que se’n diu la llengua pròpia segons l’Estatut d’Autonomia, la qual cosa reforça 
la tesi del seu futur compromès.

De les últimes xifres recollides i tancades a l’any 20177, ens trobem que solament 
el 8,2% de les sentències es fan en català, però això no és el pitjor, perquè la ten-
dència -com es veu al quadre- és clarament a la baixa.

Pel que fa a l’ús del català a les actuacions judicials de la Generalitat de Catalunya 
els números tampoc són millors ja que com expressa l’informe “El percentatge 
d’interlocutòries notificades en català a la Direcció General d’Assumptes Conten-
ciosos (DGAC) del Departament de la Presidència, emeses per òrgans judicials 
amb seu a Catalunya, és d’un 9 %, tres punts per sobre del 2016. Segons el terri-
tori, les interlocutòries notificades en català a la DGAC són: Girona i Lleida (20 %), 
Tarragona (9 %) i Barcelona (8 %). El 2016 el percentatge de Lleida va ser del 59 %.”

Les normes protectores de la cooficialitat de les llengües a l’Estat 
Espanyol

Un cop vistes les estadístiques en quant a l’ús que se’n fa del català en el mon ju-
dicial i si ho vinculem amb un repàs de les normes relatives a les llengües a l’Estat 

6  Art. 3 de l’Estatut de Catalunya de 1979 establia en el seu punt 3: La Generalitat garantirà l’ús normal i 
oficial d’ambdós idiomes, prendrà les mesures necessàries per tal d’assegurar llur coneixement i crearà les 
condicions que permetin d’arribar a llur igualtat plena quant als drets i deures dels ciutadans de Catalunya. 
En l’Estatut del 2006, és l’article 6 que incorpora la cooficialitat de les llengües catalana i castellana.
7 Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Informe de Política lingüística 2017, pàg. 37.

Una fugaç mirada a l’historia de la llengua 
catalana i el seu entorn jurídic



del TSJC de 26 de gener de 2010 relatiu al dret d’opció lingüística10 en que la Co-
missió de la Sala de Govern va acordar “Trametre un recordatori general adreçat 
als jutges i magistrats de l’àmbit d’aquest Tribunal Superior en què es reiterin les 
seves obligacions com a garants de l’efectivitat dels drets de les parts processals 
en els casos en què aquestes exerceixin el seu dret d’opció lingüística, i així ma-
teix recomanar-los que, des del mateix moment en què es tingui per exercit el 
dret, es consigni tal circumstància a la caràtula del procediment, en un lloc i de 
manera manifesta i visible, per tal que en instàncies superiors pugui constatar-se 
fàcilment l’opció escollida, i assegurar-ne amb això l’efectivitat.” 

Aprofundint amb aquesta última afirmació, és important subratllar que el criteri 
del TSJC tendeix a reafirmar la idea de protegir aquest dret d’opció lingüística, 
com així es desprèn de la Decisió presa per la Sala de Govern del TSJC en les dili-
gències de referència OAC nº 122/18 y E.D. 7/201911 sobre la base -jo crec fonamen-
tal- que el poder judicial com a poder públic de Catalunya ha de vetllar per què 
es compleixi: Aquesta decisió diu textualment que “... de lo que se está hablando 
es de un derecho del ciudadano proclamado en nuestro ordenamiento jurídico, 
que todos los poderes públicos (y, entre ellos, y si cabe en mayor medida, el poder 
judicial) han de proteger y tutelar. I pel que fa a les actituds de cortesia expressa 
de forma contundent que “Invitar de una forma más o menos educada a quien 
acude a un órgano judicial para que emplee la lengua castellana, y desista de su 
derecho a usar la catalana, resulta en todo punto improcedente, en la medida en 
que viene a suponer en la práctica, al contrario de la función principal de todo 
juez, limitar o condicionar la plena efectividad en el ejercicio de un derecho. Y, 
ante ello, no cabe invocar razones de cortesía o de buena educación.”

Conclusions

De tot el que hem comentat en els apartats anterior podem extreure la següent 
síntesi:

1- La realitat, segons les estadístiques, ens diu que l’ús del català perd força en 
l’àmbit de la justícia.
2- L’actual ordenament jurídic permet exigir de jutges i tribunals el dret a optar 
per la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma.
3- En cas de que el jutge o fiscal no entenguin la llengua catalana es pot habilitar, 
previ jurament, de forma àgil i eficaç a un intèrpret per què tradueixi al castellà.

Sabadell, 26 de maig de 2019

Joan Badia Gauchia
President de la Comissió de llengua catalana de l’ICASBD

10  Diligències amb referència TS núm. 029/10. Per a més informació es pot consultar la  https://www.cicac.
cat/arees/llengua/drets-linguistics/, en la que es poden trobar els principals Acords de la Sala de Govern del 
TSJC relatius al dret d’opció lingüística.
11  Veure el punt tretze de l’“Acta de la Comisión de la Sala de Gobierno del TSJ Cataluña de 26 de marzo de 
2019” en http://www.poderjudicial.es/cgpj/ca/Poder-Judicial/Tribunals-Superiors-de-Justicia/TSJ-Catalunya/
Sala-de-Govern/Acords-de-la-Sala-de-Govern/Acta-de-la-Comision-de-la-Sala-de-Gobierno-del-TSJ-Catalu-
na-de-26-de-marzo-de-2019
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espanyol, en principi protectores de la cooficialitat en els àmbits territorials amb 
llengua pròpia ens podem preguntar per què s’utilitza tan poc el català a la justí-
cia i si existeix algun element normatiu o d’altre tipus que ho impedeixin.

Pel que fa a l’àmbit normatiu estatal, i tenint en compte el mandat constitucional 
de l’article 3 a l’establir que el castellà és la llengua oficial de l’Estat i que tots els 
espanyols tenen el deure de conèixer-la, l’article 231 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial en el seu punt 1 prescriu que tots els jutges, magistrats, fiscals, secretaris i 
demés funcionaris del jutjats i tribunals utilitzaran el castellà en totes les actuaci-
ons judicials; quan es tracta però d’altres llengües territorials, aquesta prescripció 
es torna facultativa per aquestes mateixes persones en cas que hagi alguna de 
les parts que s’hi oposi al•legant indefensió.

En clau autonòmica, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya proclama en llur article 
6 que el català com a llengua pròpia de Catalunya, és també l’oficial juntament 
amb el castellà, incidint en que els poders públics de Catalunya -i això és l’impor-
tant- estableixin mesures per facilitar-ne el seu exercici i sense que hi pugui haver 
discriminació en quant a l’ús de qualsevol d’elles. Si aquest mandat estatutari 
dirigit als poders públics el relacionem amb l’article 33.2 del propi Estatut, que 
estableix que “totes les persones, en les relacions amb l’Administració de justícia, 
el Ministeri Fiscal, el notariat i els registres públics, tenen dret a utilitzar la llengua 
oficial que elegeixin en totes les actuacions judicials”, podem afirmar sense cap 
mena de dubte que des del punt de vista legal no ha o no hauria d’haver cap pro-
blema en utilitzar el català en els jutjats amb plena normalitat.

Què passa si al lletrat o lletrada o al seu client, testimoni o perit li posen alguna 
dificultat per fer ús del català en seu judicial? En aquestes circumstàncies què 
cal fer?

Davant d’aquesta situació, se’ns acut que l’advocat o advocada pot tenir aquestes 
maneres d’afrontar-ho:

- La primera és la de cedir a canviar de llengua quan així t’ho demana amable-
ment el tribunal. Aquesta actitud es basa en el pur pragmatisme i  com ha dit 
algun autor -i més enllà del que cadascú ponderi en pro dels seus drets lingüís-
tics-, de vegades pot ser millor fer prevaldre el bon fer i la cortesia que l’ús de la 
legalitat8.

- La segona seria tot el contrari. Es tractaria de fer prevaldre per sobre del sentit 
comú o pragmatisme el dret a utilitzar la llengua pròpia. Aquesta tesi és avalada 
pel propi ordenament jurídic, ja que l’article 231.5 LOPJ permet l’habilitació d’un 
intèrpret en les actuacions orals seguint els procediments establerts en les lleis 
procedimentals. En aquest sentit, és destacable l’article 142.5 LEC ja que en les 
actuacions orals permet d’una forma àgil i eficaç habilitar com a intèrpret a qual-
sevol persona coneixedora de la llengua emprada, previ jurament o promesa de 
traducció fidel9. De fet, cal remarcar en aquest sentit l’Acord de la Sala de Govern 

8  FELIP ARROYO, XAVIER, El Abogado en Sala I, 1ª ed., Tirant lo blanch, 2017, pàg. 47.
9   En el mateix sentit, l’article 143.1 de la LECr.
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Darrers acords 
de Junta

GENER 2019

- Imposar la medalla, a títol pòstum, al 
company Sr. JOAQUIM ESCUDER PLAN-
XART en el decurs de l’Acte d’Imposició 
de Togues 2019.
- Fer un reconeixement institucional a la 
tasca -com a director de l’EPPA- del Sr. 
LLUÍS ORRIOLS, en l’acte de lliurament de 
diplomes de l’Escola, promoció 2017/2018.
- Aprovar 11 propostes i informes que pre-
senta la Comissió TOAD.
- Aprovar 7 expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia. 
- Aprovar 3 dictàmens de la Comissió de 
Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i 
canvis de situació en el cens que presen-
ta el secretari.
- Distingir el company i fotògraf Sr. FRAN-
CESC ESTEVE com a col•legiat d’honor 
amb ocasió de l’acte d’Imposició de To-
gues d’enguany.
- Aprovar la proposta/pressupost  per im-
plementar un sistema que permeti el pa-
gament de serveis a través de la pàgina 
web de l’ICASBD, denominada “botiga i 
TPV”.
- Aprovar el pressupost per a les obres 
de manteniment en el pati exterior de la 
planta 0 de la seu central.
- Aprovar l’escrit de resposta a un lletrat 
en relació amb uns embargaments apli-

A continuació us oferim un resum/ressenya 
dels principals acords de Junta dels mesos 
de fener a març de 2019:
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cats en les indemnitzacions del torn d’ofi-
ci. 
- Aprovar el pressupost final del Curs de 
Litigació Penal 2018-2019 de l’EPPA, amb 
les darreres modificacions produïdes. 
- Instaurar un premi al millor article pu-
blicat anualment a la revista Última Ins-
tància, sense dotació econòmica i amb 
lliurament d’un diploma acreditatiu al 
seu autor, que tindria lloc en el decurs de 
l’Acte d’Imposició de Togues de cada any.
- Aprovar la signatura del conveni d’Odi/
Violència Skin amb l’Ajuntament de Sa-
badell per al 2019.

FEBRER 2019

- Acceptar i/o rebutjar les diferents esme-
nes presentades per 7 col•legiats/des al 
text de la proposta de reforma estatutà-
ria que ha romàs en període d’informació 
pública.
- Aprovar 11 propostes i informes que pre-
senta la Comissió TOAD 
- Aprovar un conveni amb l’Ajuntament 
de Ripollet per prestar un servei POJ a la 
ciutadania d’aquest municipi.
- Aprovar 13 expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia.
- Aprovar 4 dictàmens que presenta la 
Comissió de Taxació de Costes i Jura de 
Comptes.

- Aprovar la proposta de la presidenta de 
la Comissió de Mediació, de formar part 
del Foro de Mediación. 
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i 
canvis de situació en el cens que presen-
ta el secretari.
- Acceptar les sol•licituds d’utilització de 
la Sala d’Actes presentades per dues en-
titats.
- Concedir la vènia professional a un lle-
trat, després d’haver intentat, sense efec-
te, la concessió personal.

- Ratificar la proposta de candidatura 
de la Fundación Abogados de Atocha 
als premis Valors del CICAC i als premis 
DD.HH. del CGAE d’enguany. 
- Aprovar el nou quadre de comissions i 
àrees de treball ICASBD 2019 que presen-
ta el degà.
- Convocar la I JGO de 2019 per al 26 de 
març de 2019, a les 18 hores en primera 
convocatòria, i a les 18.30 hores en sego-
na.
- Utilitzar ja la nova denominació Col•legi 
de l’Advocacia de Sabadell a les xarxes i 
en comunicacions no oficials. 
- Postular l’ICASBD per ser la seu del Con-
grés de DD.HH. que organitzarà el CICAC 
l’any 2020.

MARÇ 2019

- Designar com a integrant de la Comissió 
TOAD-SOJ el Sr. DAVID MOR, en substitu-
ció del Sr. GARCIA BARROSO.
. Acordar la baixa com a membre de la 
Comissió CRAJ de la Sra. CRISTINA SORT 
HUMBERT, i l’alta de la Sra. ANA CASTAÑO 
LÓPEZ.
- Aprovar el llistat d’altes, baixes, exce-
dències i reincorporacions en els dife-
rents torns d’ofici i SOJ per al 2n trimestre 
2019, que presenta la Comissió TOAD.
- Aprovar 7 informes i propostes que pre-
senta la Comissió TOAD. 
- Aprovar 18 expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia.

- Aprovar 2 dictàmens que presenta la 
Comissió de Taxació de Costes i Jures de 
Comptes.
- Remetre un escrit a la Conselleria de 
Justícia en el que es posi de manifest les 
queixes rebudes per part de professio-
nals que actuen al partit de Cerdanyola, 
pels grans endarreriments produïts en les 
execucions des que s’ha posat en marxa 
el servei comú, i proposar-ne vies de so-
lució.
- Nomenar el Sr. GARCIA BARROSO re-
presentant de l’ICASBD en la Comissió de 
convivència de l’Ajuntament Sabadell.
- Clarificar les competències de l’”àrea 
d’estrangeria”, incorporant-la a la Comis-
sió DD.HH., i que passi de ser Subcomissió 
a Comissió de DD.HH. i Immigració, com 
es va fer amb la de Violència de Gènere 
el seu dia.
- Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis 
de situació en el cens col•legial que pre-
senta el secretari.
- Acceptar la sol•licitud d’inscripció d’una 
societat professional en el Registre de SP 
de l’ICASBD 
- Acordar la baixa de 3 societats professio-
nals en el Registre de SP de l’ICASBD.
- Aprovar la incorporació al Registre 
de Mediadors i al SOM, d’un col•legiat 
ICASBD.
- Autoritzar un col•legiat a la utilització 
del logo “CAS”.
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