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EDITORIAL

Un altre Sant Raimon
Encarna Orduna Pardo.

El passat 6 de Juliol vam celebrar un “altre Sant Raimon” sense tu. Tu, que
no vas poder venir o no vas voler assistir per infinitat de raons, volem animar-te a venir i fer que cada Sant Raimon sigui irrepetible. Fins que tots els
“tu”, sense excepció, no vinguin a l’acte i/o al sopar de germanor, anirem
celebrant un “altre Sant Raimon”.
És la meva voluntat i la de tots els membres de la Junta de Govern que tots els
companys i companyes gaudeixin de la festa, perquè aquesta és una de les finalitats més importants d’aquesta trobada anual. Poder gaudir d’un acte distès
on podem riure, relaxar-nos i compartir experiències entre aquesta “rara avis”
que som els advocats i advocades.
Algú extrauria la conclusió que aquest Sant Raimon de 2018 no va ser un èxit.
Tot el contrari. Va ser un acte emotiu, ple de reconeixements i amb una important assistència. Una trobada on el nostre Col·legi va rebre nombroses felicitacions de companys i companyes, autoritats i altres personalitats. Certament,
però, hi faltaves tu i et vam trobar a faltar.
Intentem entre tots que el Sant Raimon de 2019 no sigui un “altre”, sinó que
esdevingui una festivitat plena i multitudinària, de tots nosaltres. Com més
participem, més grans serem.

La degana del col·legi,

Encarna Orduna
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COL·LEGI

Celebració de Sant Raimon
de Penyafort
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Reus (ICAREUS) va celebrar el 6 de
juliol l’acte solemne de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort a
l’Auditori Higini Anglès de l’Escola i
Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona a Reus on professionals de l’advocacia i familiars
van omplir el recinte.
La festivitat va comptar, entre molts
altres, amb la presència del secretari
de Relacions amb l’Administració de
Justícia, Joan Abad; la presidenta
del Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE), Victoria Ortega
Benito; el president del Consell de
l’Advocacia Catalana (CICAC), Julio
J. Naveira Manteiga; l’alcalde de la
ciutat, Carles Pellicer; la degana de
l’ICAREUS, Encarna Orduna Pardo;
i el secretari de la Junta de Govern
del Col·legi, Sergi Guillén, qui es va
encarregar de conduir l’acte. “Hem
volgut donar veu a tots i cadascun
dels membres de la nostra Junta de
Govern per demostrar que som un
col·legi proper”, va dir la degana Encarna Orduna Pardo. Ortega Benito
va ser l’encarregada de presentar
formalment a Reus la guia ‘Enfocament de Gènere en l’actuació lletrada’ la qual ha estat elaborada pel
CGAE i traduïda al català pel CICAC
per fer-la extensiva als 14 Col·legis
d’advocats de Catalunya.
La igualtat en la professió va ser una
idea que va agafar força a mesura
que es van anar realitzant els parla-
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Vermutada amb motiu dels actes de celebració de Sant Raimon.

ments Es va fer palesa la importància de mantenir l’equilibri i la paritat
dins l’exercici del Dret. Per introduir
la imposició de togues, el membre
de la Junta de Govern de l’ICAREUS,
Gerard Fort i Robert, va adreçar unes
paraules als exalumnes del Màster
d’Accés a l’Advocacia, als que va definir com “el futur de la professió” i els
va convidar a “lluitar contra l’intrusisme i les males pràctiques”.

dir a fer el lliurament dels escuts als
col·legiats/des amb 25 anys d’exercici
a la professió. Van pujar a l’escenari
María Guadalupe Capella Castellví,
Juan Antonio Martínez Ruiz, José
Luis Muntadas Martra, Francesc Sabaté Vidal i Marta Isabel Valls Munté.
També es van repartir diversos diplomes de reconeixement a personalitats que van col·laborar i participar activament.

Arribat el moment del jurament dels
nous togats i el de la corresponent
imposició de togues, van passar per
l’escenari Laura Cedó Ferré, Tània
Martí Dalmau, Carlos Mialet Alonso,
Daniel Pérez Sangenís, Roger Queralt Besora, Carlos Segura Llauradó,
Damián Suárez Antón i Ana Cristina
Silva Castellnou.

Per últim, es van lliurar uns donatius a Creu Roja i Càritas Interparroquial de Reus. Els diplomes de reconeixement van ser per als Il·lms.
senyors Francisco Javier Goimil
Señaris i Anna Fonts Torres, fiscals
dels Jutjats de Reus, als senyors
Javier Moreno Cabeo i Gemma Sánchez Tardío, mossos d’esquadra de
Reus i a l’advocat Francisco Rodon
Ibarz.

Posteriorment, també es va proce-

COL·LEGI

GALERIA

Celebració de Sant Raimon de Penyafort

Acollida dels nous togats, a la seu col·legial.

Acollida dels nous togats, a la seu col·legial.

Animació i berenar infantil.

| DE PLE DRET | 2/2018 | 5

COL·LEGI

GALERIA

Celebració de Sant Raimon de Penyafort

Partit de pàdel a càrrec del Grup d’Advocats Joves.

Partit de pàdel a càrrec del Grup d’Advocats Joves.

Pels actes de Sant Raimon del Col·legi, va realitzar-se el partit de futbol entre advocats i funcionaris del partit judicial de Reus.

Partit de pàdel a càrrec del Grup d’Advocats Joves.

Activitat de rem, en el marc de la celebració de Sant Raimon.
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Foto de família de la junta de govern al complet.

COL·LEGI

GALERIA

Celebració de Sant Raimon de Penyafort

Foto de família dels nous togats.

General Junta i nous togats.

Imatge general de la sala en el marc de la celebració de Sant Raimon.

Imatge general de la sala en el marc de la celebració de Sant Raimon.

Integrants del Grup d’Advocats Joves de Reus.
La degana Encarna Orduna, durant els
parlaments inicials.
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COL·LEGI

GALERIA

Celebració de Sant Raimon de Penyafort

Lliurament dels escuts als col·legiats/des amb 25 anys d’exercici a la professió.

25 anys Guadalupe Capella.

Entrega de donatiu a la Creu Roja amb
Josep Miquel Segura Recasens com a
representant.
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25 anys José Luis Muntadas.

25 anys Francesc Sabaté.

25 anys Juan Antonio Martínez.

Reconeixement als fiscals dels Jutjats de Reus, Mossos d’Esquadra de Reus
i l’advocat Francisco Rodón Ibarz.

25 anys Marta I. Valls.

L’ARTICLE DEL JURISTA
Article elaborat per Àngel Camacho

L’advocat/da de guàrdia
Des de la infància gairebé tots hem sentit la proximitat d’aquell personatge
que s’ha fet anomenar ‘àngel de la guarda’. Un àngel immaterial, però proper, al costat de la nostra ombra. Un ésser providencial que ens donava, de
forma imperceptible, un avís per deslliurar-nos d’un perill. O això crèiem.
Quants cops s’ha d’haver escarrassat el famós àngel per evitar-nos riscos
per imprudències o atzar! Suposo que ens segueix ajudant, millor o pitjor.
Els advocats/des de guàrdia no són darrere, sinó al costat dels ciutadans.
Per ajudar-los i defensar-los. A l’Estat hi ha més de 50.000 advocats/des que estan les 24 hores del dia treballant en algun cas,
L’O.N.C.E. dedica un
al costat d’un ciutadà ofès, indefens, oblidat i, habitualment
pobre econòmicament. Que té els seus drets i, per això, ha
dels seus coneguts
de ser assistit gratuïtament per un advocat/da.
cupons a aquest

servei

En el Col·legi d’Advocats de Reus, amb 323 lletrats/des exercents residents, es dediquen 200 professionals aproximadament
a aquesta tasca. Així, en el torn de drets civils, n’hi ha 182 al servei de qui
els necessiti. Quant a la defensa criminal, en són 162. En el cas del Dret de
Família, n’hi ha 176 dedicats als diversos problemes d’aquest sector. I per
als menors, 96. Assisteixen a les denúncies per la tristament diària violència domèstica o de gènere, 115. Per a qüestions administratives (ni més ni
menys que enfrontar-se de vegades amb les Administracions públiques)
s’ofereixen 125 companys/es. Per als problemes laborals en són 85.
En l’àmbit mercantil també hi ha dret d’assistència amb 33 professionals.
Cada dia s’obre la porta del Col·legi d’Advocats de Reus a les consultes del
Servei d’Orientació Jurídica amb 111
lletrats/des. En Mediació n’hi ha 23.
Finalment, he d’assenyalar que en
el SOJ-Estrangeria hi ha 31 lletrats/
des i en el mateix sector 30 més per
a expedients per entrada il·legal,
entre un llarg etcètera. Ja podeu
veure la importància del Torn d’Ofici, quan l’O.N.C.E. dedica un dels
seus coneguts cupons a aquest
servei que els/les advocats/des
presten per uns honoraris ridículs.
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RESOLUCIONS JUDICIALS

Breu resum de resolucions
judicials
A) SENTÈNCIA DEL CAS ‘LA MANADA’ I
INTERLOCUTÒRIA DE LLIBERTAT PROVISIONAL AMB FIANÇA.
Sentència de l’Audiència Provincial de Navarra ditactada en data 20-3-2018, número 000038/2018
Els fets de l’assumpte denominat “la manada” ha generat,
òbviament, una indignació generalitzada, la Sentència
ha provocat contrarietat en la societat que demanava
des d’un inici una condemna proporcionada si s’acreditaven els fets al judici.
La Sentència finalment condemna als acusats per abusos i no per agressió sexual, el que determina que la condemna sigui menor que la que s’esperava, en un cas que
havia creat una gran alarma social i la mobilització de
múltiples associacions, més quan el vot particular inclòs
en la Sentència s’ha interpretat des d’alguns sectors com
una defensa dels acusats en perjudici de la víctima.
La polèmica d’aquest assumpte ha continuat amb la
interlocutòria que mesos més tard, i després de varis
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intents per part de les defenses, ha acordat la llibertat
provisional dels acusats amb una fiança de 6.000.-€,
interlocutòria que en aquest aquest cas també inclou
un vot particular del President de la Sala en contra de
la decisió dels altres dos magistrats.
Aquests fets que posen en joc i exposen a l’opinió pública els principis de legalitat i de independència judicial han provocat crítiques com que no s’ha valorat prou
la alarma social que provocaren aquests fets i que les
lleis no s’han interpretat en relació a la realitat social.
El legislador doncs és qui s’haurà d’encarregar amb modificacions, propostes no en manquen, del codi penal i
fins i tot de tornar a valorar la possibilitat de “reincloure” com als països del nostre entorn, el concepte d’alarma social que es va eliminar a la reforma de la Lecrim
de l’any 2003.
Recentment, la sentència de la Sala de Lo Penal del
TSJ de Navarra en el recurs d’apel·lació número 7/2018,
ha dictat sentència en data 30 de novembre de 2018 tot
confirmant la condemna de nou anys de presó per abús
sexual pels cinc acusats.

17/2018 de 8 de novembre ha modificat els articles 29 i 45
de la llei d’Impostos sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats
La llei sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, i el seu article 68,2 han estat vigents més
de 25 anys i tot i que per part dels consumidors sempre
es va sol·licitar un canvi en determinar qui havia de pagar
les despeses per la constitució d’una hipoteca, pactes
que per d’altra banda no estaven sotmesos a negociació,
mai s’hauria d’haver confós la posició del consumidor en
una relació privada amb la del contribuent en una relació
tributària, confusió que necessitava d’un canvi que corresponia al legislador que ara es sorprèn del succeït en
els últims 25 anys.

B) SENTÈNCIA SOBRE DELICTE D’ABANDONAMENT D’ANIMALS DOMÈSTICS.
Sentència amb data 23-2-2016 núm. 00639/2016.
Es tracta d’una ratificació  de condemna feta per la
Ilma. Audiència Provincial sobre una sentència condemnatòria per maltractament animal. És interessant
jurídicament pel fet que la condemna es basa fonamentalment en les declaracions testificals, d’aquí la importància que en casos de maltractament, les persones
denunciïn i declarin en el judici del què han estat testimonis, perquè de vegades no es disposa de cap altra
prova. Per altra part, també és interessant el fet que la
condemna que se l’hi imposa és privativa de llibertat,
és a dir, de presó, i amb una indemnització, que tot i
que és irrisòria, ja és un pas.

C) SENTÈNCIA IMPOST ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS EN RELACIÓ ALS
PRÉSTECS HIPOTECARIS.
Sentència del TSJ de la Comunitat de Madrid amb data
del 16-10-18 número 5350/2017.

Les conseqüències d’aquesta sentència encara estan
per determinar i no se’n poden extraure conclusions a
curt termini, tot i el canvi de criteri que posteriorment
va adoptar la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem, algunes Audiències Provincials i Jutjats
de Primera Instància declaren en general i posteriorment a l’Acord del Suprem i amb efectes retroactius la
nul·litat de la clàusula de despeses i en particular dels
actes jurídics documentats tot això a més a l’espera del
recursos que s’interposin contra el Reial Decret Llei
17/2018, no oblidem que l’anomenada “amnistia fiscal”
s’ha declarat inconstitucional al modificar una Llei mitjançant un Reial Decret.

L’article 68,2 RITIPAJD està definitivament derogat, de
fet el Govern Espanyol mitjançant el Reial Decret-Llei
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El NOSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS
Mutualidad General de la Abogacía Alter Mútua Abogados
Española
El passat 9 de juny es va celebrar la 81a edició de l’Asamblea General de la Mutualidad on va assistir com a la nostra
representant la companya, Cristina Santos Baldomir.

A l’acte, el president de la Mutualidad General de la Abogacía Española, el senyor Enrique Sanz Fernández-Lomana,
va recordar que la companyia “continua sent la primera
entre les mutualitats de previsió social. I és que supera un
any més la rendibilitat mitjana del sector”, factor que va
permetre retribuir als mutualistes amb el 4,65%. A més,
va xifrar l’increment del volum d’estalvi gestionat en un
11,50% més que en l’any anterior. En nombres absoluts suposa un total de 6.624 MM d’euros. El director general Rafael Navas Lanchas va presentar el pressupost per aquest
any on la previsió de creixement de les aportacions dels
mutualistes se situaria en el 2% fins a arribar als 641,3 milions d’euros.

Jornades de delegats/des de la Mutualidad de la Abogacia
organitzades a Madrid.

En data del 26 i 27 d’octubre, la representant de la Mutualidad de la Abogacía Española, la companya Cristina Santos
Baldomir, va anar a les Jornades de delegats/des de la Mutualidad de la Abogacia organitzades a Madrid.
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D’altra banda, el passat 13 de juny es va celebrar al domicili social d’Alter Mútua, la reunió de la Junta Mútual
Assessora, en la que participen els representants de
tots els Col·legis d’advocats de Catalunya i a la que va
assistir el representant de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Reus, Julen Barriola Muguerza. A la reunió, es van
donar a conèixer dades relatives a la salut econòmica,
assistencial i social de la Mútua a l’exercici 2017, i es va
presentar el pressupost per a l’exercici 2018.
Cal destacar el progressiu augment de mutualistes a
nivell estatal, des que l’any 2007 Alter Mútua dels Advocats va ser considerada mútua alternativa per a tots
els advocats/des. Tanmateix, es van presentar, els
comptes anuals individuals i consolidats de l’exercici
tancat a 31 de desembre de 2017, i el pressupost per a
l’exercici 2018 que van ser aprovats a l’Assemblea General el dia 27 de juny de 2018, amb un resultat positiu
de l’exercici, deduït l’impost de societats, que ha estat
d’1.180.794,03 euros, i el pressupost aprovat, per unanimitat, per a l’exercici de 2018 ha estat de 163.191.336,05
euros, suposant un increment sobre el real de l’exercici
2017 d’un 12,2%.
Per últim, al torn de parlaments es va recordar per part
dels assistents l’obligatorietat legal de tots els advocats exercents per compte propi d’estar coberts pel
Sistema de Previsió Social ja sigui a través de la inscripció al Règim Especial de Treballadors Autònoms
(RETA) com de sistemes alternatius que faciliten Alter
Mútua dels Advocats com la Mutualidad General de la
Abogacía Española. Advertint-se que la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social està revisant que els professionals de l’Advocacia per compte
propi compleixin amb aquestes obligacions en matèria
de Seguretat Social o Mutualitat Alternativa.

El NOSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS
Programa de vídeo comunicacions
entre les persones internes en centres penitenciaris i advocats/des de
la defensa

pels esdeveniments col·legials que se celebrin a la nostra seu. Això permetrà, entre altres opcions, donar un
millor servei en l’apartat de formació i dotar al Col·legi
d’una base documental gràfica pròpia.

El passat març es va informar que arran del conveni de
col·laboració signat entre el Departament de Justícia
i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, havia estat implantat al Col·legi el programa de
vídeo comunicacions entre les persones internes en
centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil i els seus advocats/des defensors/es.
Els centres que estan inclosos dins aquest programa
i que estan operatius per a desenvolupar videoconferències entres les persones internes i els seus advocats/des són:
• Centre Penitenciaris: Quatre Camins, Brians 1, Brians
2, Lledoners, Puig de les Basses i Mas d’Enric.
• Centres educatius de justícia juvenil: Can Llupià, El
Segre i l’Alzina.
A l’efecte de poder organitzar les connexions, el Departament ha elaborat un programa informàtic d’agenda
digital, anomenat AVEP (Automatització de Videoconferències d’Execució Penal). Adjuntem el Procediment
d’actuació per donar curs a les vídeo comunicacions i
el Manual-Guia per als advocats/des sobre l’ús de l’aplicatiu AVEP (agenda digital). El procediment és molt
senzill, els professionals heu d’accedir a l’agenda des
del portal d’accés d’e-justícia. Una vegada autoritzada
la petició, se’ns comunicarà al Col·legi d’Advocats per
confirmar la disponibilitat i poder fer efectiva la videocomunicació.
Aquest servei està dirigit a tots els col·legiats/des del
nostre Col·legi d’Advocats. El servei és gratuït pels lletrats/des que porteu la defensa derivada d’un assumpte del torn d’ofici.

Nova càmera de la sala d’actes.

D’altra banda, amb l’objectiu d’informatitzar el procediment de registre tradicional de documents generats
o rebuts pel Col·legi d’Advocats, us informem que hem
implantat el sistema Regtel, un servei de Redabogacía
que permet digitalitzar el registre d’entrada i sortida
col·legial a través d’un procés de segellat i signatura
electrònica.
Aquest servei permetrà al Col·legi prescindir de la majoria dels documents en paper, treballar en format PDF i
arxivar-los de forma automàtica. És un sistema que representa una oportunitat per modernitzar els procediments de registre tradicionals i implica també un canvi
conceptual relatiu a la gestió documental, millorant
l’eficàcia i la seguretat.
De moment la implementació d’aquest sistema ja està
feta i el personal administratiu ha fet el curs de formació corresponent. Actualment estem en una fase de
prova per tal d’habituar-nos a aquest nou sistema a l’espera que aviat ja sigui totalment actiu.

Innovacions tecnològiques
En el vessant tecnològic, us informem que, seguint
amb les millores tecnològiques per al Col·legi, s’ha
instal·lat a la sala d’actes un sistema d’enregistrament
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El NOSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS
Assistència al IV Congrés de l’Advocacia Catalana que es va dur a
terme a Tarragona.

IV Congrés de l’Advocacia Catalana

El Col·legi d’Advocats de Reus també va participar en
l’organització del IV Congrés de l’Advocacia Catalana,
que va tenir lloc els dies 27 i 28 de setembre al Palau
Firal de Congressos de Tarragona. A la trobada es va fer
un esment especial a la regulació del Dret de Defensa,
que assegura la independència professional de l’advocacia. També es van tractar diferents problemes que
afecten el sector, com l’actualització de la normativa,
revisada per últim cop l’any 2008. De fet, el 28 de setembre es va posar sobre la taula la nova proposta de
Normativa de l’Advocacia Catalana, elaborada a partir
de les aportacions dels Col·legis i dels professionals de
l’advocacia. Un cop sotmesa a debat, la nova Normativa
va ser aprovada pel plenari del Consell, format pels degans dels 14 Col·legis d’Advocats de Catalunya i es va fer
arribar a les administracions competents.
Membres del Col·legi d’Advocats de Reus en el IV Congrés de l’Advocacia Catalana Catalana, realitzat a Tarragona.

Conveni amb el Banco Santander
El Col·legi d’Advocats de Reus va renovar el conveni que tenia subscrit amb el Banco de Santander, per tal que els col·legiats/des puguin gaudir
d’ofertes de productes i serveis financers amb
condicions especials. Per a més informació, podeu accedir al
següent enllaç.

Durant la signatura del conveni de col·laboració amb Banc Santander.

Conveni de col·laboració amb el Banc
Sabadell
El Col·legi d’Advocats també ha signat un conveni de
col·laboració amb el Banc de Sabadell aquest desembre,
per tal que els col·legiats/des puguin gaudir d’ofertes de
productes i serveis financers amb condicions especials.

Signatura de conveni amb el Banc Sabadell

14 | DE PLE DRET | 2/2018 |

Visita del degà i membres de Junta
de Govern del Col·legi d’Advocats de
Kenitra al Marroc
El Col·legi d’Advocats de Reus va acollir la visita del Degà
i membres de Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de
Kenitra al Marroc el dia 7 de maig. A la trobada també va
assistir el president de la Asociación de Abogados de
Origen Marroquí en España, Hilal Tarkou, també col·legiat a Reus.
A la visita es van intercanviar impressions sobre les
diferències que hi ha entre l’exercici professional i el
col·legial entre les dues institucions. La trobada visita
també va servir perquè els visitants coneguessin les
instal·lacions del nostre Col·legi.

Visita del degà i membres de la Junta de Govern del Col·legi
d’Advocats de Kénitra del Marroc a la seu col·legial.

Biblioteca
La biblioteca del Col·legi d’Advocats
és un part important de l’entitat.
És un espai on els col·legiats i les
col·legiades poden venir a consultar les darreres adquisicions. En
el següent enllaç podeu consultar
les que s’han fet des de l’abril fins a
aquest desembre.
Catàleg de llibres.
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Les diverses comissions del Col·legi d’Advocats de Reus també han continuat la seva
activitat fent realitat els projectes i en compliment dels seus objectius.

Comissió de formació
En l’àmbit de formació continuada,
la comissió del Col·legi d’Advocats
de Reus i l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem de Brocà ha passat per
uns mesos d’allò més intensos arran
l’organització de les JORNADES SOBRE ELS CANVIS PROVOCATS PEL
TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ
EUROPEA (TJUE), LES DIRECTIVES
EUROPEES I LA SEVA INCIDÈNCIA EN
EL NOSTRE MARC LEGAL. La trobada
formativa va desenvolupar-se durant
el 17 i 18 de maig al Mas Miarnau i va
tenir força ressò als mitjans locals
(podeu consultar aquí el recull de notícies) i un gran èxit d’assistència.
Un dels objectius d’aquesta iniciativa era oferir unes jornades d’interès
que fossin útils en l’exercici de la
professió en totes les disciplines
del Dret. Pretenia resoldre dubtes i
qüestions respecte a la normativa
europea i les resolucions del TJUE.
El desenvolupament d’aquest projecte va comptar amb la cooperació de professionals rellevants en
el món de l’advocacia com ara el

doctor en Dret responsable de Dret
Internacional Públic i Relacions Institucionals, Santiago José Castella Surribas; el magistrat del Jutjat
d’Instrucció 3 de Reus, Diego Álvarez de Juan; l’advocat i Catedràtic
Dret Processal UB, Jaume Alonso
Cuevillas; l’advocat i secretari de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, Jesús M. Sánchez García; el
professor titular de la Universitat de
Barcelona, acreditat a catedràtic,
advocat i membre de la comissió
Normativa ICAB, Vicente Pérez Daudí; l’advocada Cristina Vallejo Ros;
el magistrat del Jutjat de Primera
Instància 6 de Tarragona, Carlos Carramolino Gómez; la magistrada del
Tribunal Suprem, Rosa Mª Virolés Piñol; l’inspector de Treball i Seguretat Social, Antonio Benavides Vico;
l’advocat Nacho Alamillo Domingo; i,
el magistrat de l’Audiència Nacional,
Eloy Velasco Núñez. Podeu consultar els resum de la inauguració de
les jornades i el de cloenda al web.
Tota la informació posada en comú

va generar també material útil per
als col·legiats/des. Per això, al web
del Col·legi es va crear un espai pensat per a tots vosaltres amb l’objectiu de consultar tot el contingut de
les jornades i eines per aprofundir
(el podeu consultar aquí, l’accés és
restringit).
En data 11 d’abril, l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà
del Col·legi d’Advocats de Reus va
organitzar la conferència sobre EL
NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES DEL 4 DE MAIG DE
2016. La conferència va ser impartida per l’advocada i auditora, Salva
Ricomà Giné.

Conferència sobre el nou Reglament General
de Protecció de Dades del 4 de maig de
2016, a càrrec de l’advocada i auditora Salva
Ricomà Giné.

Cloenda de les jornades ‘Els canvis provocats pel TJUE i les directives Europees, incidència en
el nostre marc legal’.
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Comissió de formació. Jornades TJUE

Durant la presentació de les jornades, al llarg del matí, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Reus.

Durant la presentació de les jornades, al llarg del matí, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Reus.

Durant la presentació de les jornades, al llarg del matí, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Reus.

Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Guillén i Diego Álvarez de Juan parlen sobre la instrucció de causes penals i l’actuació per part de l’advocat dos anys després arran la reforma del Codi Penal.

Cuevillas i Àlvarez de Juan parlen sobre la instrucció de causes penals i l’actuació
per part de l’advocat dos anys després arran la reforma del Codi Penal.

Ponència de l’advocat I COMPANY Nacho Alamillo Domingo, acompanyat de
Francesc Garriga.
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Comissió de formació. Jornades TJUE

Ponència de l’advocat Nacho Alamillo Domingo, acompanyat de Francesc Garriga.

Ponència sobre Els contractes indefinits i temporals, prohibició de desigualtat en
les indemnitzacions per extinció.

Taula rondona amb Sánchez García, Pérez Daudí, Vallejo Ros i Carramolino Gómez.

Durant la pausa del Cafè en el segon dia de jornades.

Sorteig en el moment de descans en el
segon dia de jornades.

Cloenda de les jornades ‘Els canvis provocats pel TJUE i les directives Europees,
incidència en el nostre marc legal’.
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Sorteig en el moment de descans en el
segon dia de jornades.
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La degana del Col·legi Encarna Orduna Pardo, juntament amb el senyor Francesc Esteva
Balagé, van inaugurar l’Aula Contenciosa Administrativa Local Juli Gens i Rivalt.

Arribat el mes de juny, la seu col·legial va acollir les dues sessions de
conferències sobre la Llei 3/2017 del
15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Les sessions
van fer referència a les principals
novetats de la legislació i els seus
aspectes pràctics. Van ser dirigides
pel Doctor Esteve Bosch Capdevila i
per la magistrada titular del Jutjat de
Primera Instància 4 de Reus.

dels ens públics: intervenció administrativa, servei públic, expropiació
forçosa, responsabilitat patrimonial,
recursos humans, medi ambient, urbanisme, etc.
Primera sessió de les conferències sobre la Llei
3-2017, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya.

A mitjans d’octubre, la comissió formativa del Col·legi va desenvolupar
un altre projecte juntament amb
la Universitat Rovira i Virgili (URV)
amb l’objectiu d’especialitzar-se
en el procés contenciós administratiu previst a la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en particular, des de la perspectiva
dels ens locals, en el XX Aniversari
d’Aprovació de la Llei. Podeu consultar el díptic de L’AULA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA LOCAL
‘JULI GENS I RIVALT’ aquí. En aquest
programa, que es perllongarà fins al
desembre, es du a terme una anàlisi
teòrica i pràctica de la problemàtica
relativa als processos contenciosos
administratius mitjançant la jurisprudència en relació a les qüestions
processals d’ordre general i les especialitats derivades dels diferents
àmbits de l’activitat administrativa

El programa formatiu va destinat
a secretaris/es i secretaris/es-interventors/es locals, Lletrats/des i
tècnics superiors jurídics de les administracions públiques, Advocats/
des litigants en la jurisdicció contenciós administrativa i estudiants
de darrers cursos de grau de dret i
màsters i postgraus jurídics.
Cal agrair la direcció acadèmica del
professor titular en dret administratiu i del Departament de Dret Públic
de la Universitat Rovira i Virgili, el Dr.
Josep Ramon Fuentes i Gasó, així
com la direcció tècnica dels companys Francesc Artero i Juan i Sergi
Guillén García, que han fet possible
l’organització en el nostre Col·legi
d’Advocats d’aquesta formació en
jurisdicció contenciós administrativa en l’àmbit local.

En l’àmbit de formació inicial, vam
rebre als 38 alumnes del MÀSTER

D’ACCÉS A L’ADVOCACIA DE LA
URV, que durant els mesos de maig
i juny van assistir a les classes coordinades pel company i membre de
junta Gerard Fort i Robert. I és que
com cada any, part del temari del
màster es va dur a terme a la seu
col·legial. En aquest sentit, es van
impartir les següents matèries:
•
•
•
•

Pràctica Tributària.
Pràctica Laboral.
Pràctica Mercantil.
Normativa Col·legial, Deontologia i
Torn d’Ofici.
• I la totalitat de l’assignatura de
‘Pràctica Professional i Tècniques
de Comunicació i Probatòria’ consistent en:
> Casos pràctics de Deontologia i
Torn d’ofici.
> Redacció d’escrits Jurisdicció Civil. Simulació d’Audiència
Prèvia i Judici.
> Redacció escrits: Compravenda i Contracte d’Arrendaments.
> Redacció d’escrits Jurisdicció
Penal (Denúncia, Querella i Escrit de conclusions provisionals).
> Simulació Judici Delictes Lleus.
> Judici simulat Jurisdicció Pe-
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Conferència sobre la llei 5-2018 en relació a
l’ocupació il·legal d’habitatges.

nal.
> Redacció escrits Jurisdicció Social: Reclamació Prèvia, papereta de conciliació i demanda).
> Simulació Judici Social.
> Redacció Escrits Jurisdicció
Contenciosa-Administrativa.
> Simulació
Judici
Contenciós-Administratiu.
> Redacció Escrits Família: Conveni Regulador.
> Supòsits pràctics i metodologia
de l’Advocat/da Mediador/a.
> Resolució cas pràctic jurisdicció penal.
> Arbitratge.
Durant l’any acadèmic 2017/2018,
més de 14 despatxos del nostre
Col·legi van acollir alumnes del Màster per fer l’assignatura d’ ‘Estades en

Despatxos’. Els mesos de Març i Abril,
un gran nombre de de companys/es
es van comprometre a tenir alumnes
durant els seus dies de guàrdia.
• Secció en Defensa de la Propietat
Privada
Pel que fa a l’activitat que s’ha dut a
terme en l’agenda dels integrants de
la secció de Defensa de la Propietat

Privada del Col·legi d’Advocats de
Reus amb el suport de la comissió
de Formació, informar que el passat juliol es va dur a terme una conferència sobre la LLEI 5/2018 EN
RELACIÓ A L’OCUPACIÓ IL·LEGAL
D’HABITATGES, que va anar a càrrec
de Isidor Garcia Sánchez i Cristina
Vallejo Ros.

Comissió de mediació
L’equip d’advocats/des encarregat
de potenciar la mediació a l’ens col·legial també ha fet els deures aquests
mesos i ha acabat d’impulsar recentment la tercera edició del seu Cicle
de Conferències sobre Mediació
amb l’objectiu d’oferir més formació
en aquest vessant als professionals
interessats. Cal recordar que aquest
tipus de formació, també compta
amb la participació de la comissió
de Formació. Per aquesta darrera
edició doncs, s’han abordat xerrades
centrades en el vessant emocional,
la conciliació i l’arbitratge al Tribunal
Laboral de Catalunya i han comptat
amb professionals com la psicòloga i
coach ontològica, Lídia Torres Belo-
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mente, el gerent del Tribunal Laboral
de Catalunya, Manuel S. Pérez Cobos,
i el Secretari del Tribunal Laboral de
Catalunya, Xavier Escudero López.
Les conferències estan més que
consolidades. Durant els mesos
d’estiu es va dur a terme el segon
cicle, on va participar l’advocat-mediador-psicòleg i coach, Kiku Garcia
Pitarch; el psicòleg-coach i enginyer químic, Serafín Barreno Rico;
l’advocada mediadora, codirectora
del Postgrau en Mediació de la URV,
Emma López Solé; i la llicenciada en
Dret i Policia mediadora de la Unitat
de Mediació de la Guàrdia Urbana de
Reus, Elena Cobler Martínez, entre

d’altres. Per a més detalls sobre la
programació es pot consultar el web.
Sobre el transcurs del cicle de Mediació, la responsable de la comissió
de Mediació al Col·legi, Montserrat
Mosquera, exposa: “Sens dubte,
hem aconseguit consolidar el projecte. La nostra finalitat era donar
a conèixer la mediació en els seus
múltiples vessants, és a dir, l’exercida amb la família, a l’empresa familiar, la comunitària, la mercantil i la
penal, entre altres tipologies. També
hem volgut introduir eines d’altres
disciplines com el ‘coaching’. Fins i
tot, hem volgut emprar termes de la
psicologia per integrar les seves tèc-

COMISSIONS
niques en les mediacions. Per tant,
cada ponència que s’ha dut a terme
és diferent perquè pretén oferir una
visió molt àmplia”. Segons compara
Mosquera, entre el primer i el segon
cicle, “hem pretès continuar oferint
matèries i eines diferents de les que
hem vist fins ara. Volem anar complementant tots els àmbits i disciplines possibles i que cada ponència
sigui innovadora”.
A tall de conclusió, l’advocada valora
que la primera edició va tenir “molt
bona acollida” i espera que continuï
de la mateixa manera aquesta tercera. Val a dir, que des de la comissió de Mediació també s’ha respost
a una necessitat molt important: “El

Assistència al Segon Congrés de Mediació

fet que aquesta sèrie de conferències formatives s’imparteixi al mateix
Col·legi, permet que els mediadors
no ens haguem de desplaçar a altres centres formatius, ja que se’ns
exigeix 40 hores bianuals”. Un cop
s’acabi aquest cicle de ponències
aquest desembre, en el qual s’hauran impartit un total de 20 hores de
formació computable i homologable,
la comissió pretén que l’any vinent

es torni a fer un nou cicle per tornar
a oferir 20 hores més de formació de
manera successiva.
D’altra banda, la comissió de Mediació del Col·legi d’Advocats de Reus
també va ser present al II Congrés
Estatal Interprofessional de Mediació de Tortosa al mes de juny. Per a
més informació podeu consultar l’entrada del web.

Comissió de Torn d’Ofici
Pel que fa a les activitats que han
dut a terme aquests mesos la comissió del Torn d’Ofici, va celebrar el
passat juliol el Dia de la Justícia Gratuïta. Un dia en el qual es van donar
a conèixer que l’advocacia catalana
va superar les 300.000 actuacions
de justícia gratuïta al llarg de 2017.
Ho podeu llegir també al web. Com
ja és habitual, membres de la comissió van instal·lar un punt informatiu
a l’entrada dels Jutjats de la ciutat
amb l’objectiu de donar a conèixer la
important tasca realitzada pels advocats d’ofici. Per la seva banda, des
del Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE) es va organitzar
una campanya de difusió a les xarxes en la qual el Col·legi d’Advocats
de Reus va participar activament. A
Punt informatiu als Jutjats de Reus amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta.
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Assistència a les VI Jornades de Justícia Gratuïta organitzades pel CGAE a Saragossa.

continuació, us deixem l’enllaç del
recull de premsa de la celebració
del Dia de la Justícia Gratuïta del
Col·legi.
Entre els dies 25 i 26 d’octubre, la
degana Encarna Orduna Pardo i la
responsable de la Comissió del Torn
d’Ofici, Sra. Montserrat Mosquera,
van assistir a les VI Jornades de
Justícia Gratuïta organitzades pel
CGAE a Saragossa.
Per altra banda, informar-vos que
el Col·legi d’Advocats de Reus ha
obtingut per segon any consecutiu
el certificat del sistema de gestió 
de qualitat per part de l’empresa
auditora AENOR, assegurant que
disposem d’un sistema de gestió
de qualitat d’acord amb la norma
ISO 9001:2015 per a les activitats:
– del servei d’orientació jurídica,
– del servei d’orientació a la mediació,
– del servei d’assistència jurídica
gratuïta i
– del servei de gestió de torn d’ofici i
d’assistència al detingut.
Amb el resultat d’aquesta auditoria, es constata la consolidació dels
bons resultats en les anàlisis de
percepció i compliment d’indicadors del procés en general i eficàcia
dels esmentats serveis.
Estem molt satisfets dels resultats
obtinguts, fruit del compromís i
del treball d’equip, tant del col·lectiu d’advocats/des que presten
aquests serveis, juntament amb la
Comissió  del Torn d’Ofici i del personal del Col·legi. Podeu consultar
el certificat aquí.
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Comissió d’Igualtat i Violència
de Gènere
En matèria d’Igualtat i Violència de
Gènere, en el marc del nou model
d’atenció a les víctimes del delicte, el passat mes de març des del
Departament Justícia es va comunicar que a partir de l’abril de
2018 es posaria en marxa un Servei d’Acompanyament a la Víctima
del delicte en seu judicial. Aquest
servei ha estat externalitzat a l’empresa INTRESS a través de professionals especialitzats (treballadors
socials, psicòlogues…). L’objectiu
d’aquest servei, seria la d’informar,
assessorar, donar suport i atendre,
tot realitzant, si escau, un treball de
contenció i suport emocional, a les
persones víctimes d’un delicte de
violència de gènere en el moment
de la compareixença davant del Jutjat de Violència sobre la Dona (o els
Jutjats d’Instrucció especialitzats)
i a les persones víctimes de qualsevol delicte, inclòs el de violència de
gènere, en el moment de l’acte de
judici oral que se celebra en la seu
dels Jutjats Penals o les Audiències
Provincials, en coordinació amb les
Oficines d’Atenció  a la Víctima del
Delicte (OAVD) i si s’escau, la seva
derivació posterior.

se centra en la part emocional. Fa
l’acompanyament a la víctima perquè aquesta no estigui sola en el
moment de prendre declaració. Tot
plegat, suposa un benefici per a la
persona, que sentirà que té suport.
Si bé queda molt clar que l’assessorament jurídic únicament correspon a l’advocat/da de la víctima”.
D’altra banda, com ja es va anunciar el Col·legi d’Advocats de Reus
va estar designat per acord del Ple
del CGAE de data 15 de desembre de
2017 com a seu per a la celebració de
les Jornades de Violència de Gènere
2018, que van tenir lloc el 4 i 5 d’octubre al Teatre Bartrina de Reus.

A l’esdeveniment, ens van acompanyar més de 200 persones entre
experts en la matèria i companys de professió, especialitzats en
violència de gènere, s’hi van abordar temes d’actualitat en el marc de
la perspectiva de gènere:
Com ara les noves formes de violència contra la dona, perspectiva de
gènere en el procediment penal i la
valoració del risc en l’àmbit policial
i forense. Recupereu les cròniques
de la primera i la segona jornada. A
principis d’aquest mes de novembre, a més, des del CGAE s’han elaborat les ponències de la trobada.
Les podeu consultar aquí.

La prestació d’aquest servei és
complementari i en cap cas es
proporciona cap assessorament
jurídic. En relació amb aquest nou
servei, la degana del Col·legi d’Advocats de Reus i responsable de
la comissió VIGE del CICAC explica
que “el professional, en aquest cas,
Moment dels parlaments inaugurals.
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Comissió d’igualtat i violència de gènere. Jornades de Violència de Gènere

Reunió per l’organització de les Jornades de Violència de Gènere.

Inici de les Jornades i lliurament d’acreditacions.

Inici de les Jornades i lliurament d’acreditacions.

Inici de les Jornades i lliurament d’acreditacions.

Inici de les Jornades i lliurament d’acreditacions.
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Inici de les Jornades i lliurament d’acreditacions.

COMISSIONS

GALERIA

Comissió d’igualtat i violència de gènere. Jornades de Violència de Gènere

Imatges celebració de les Jornades de Violències de Gènere a Reus.

El president del CICAC, Julio J. Naveira, l’alcalde Pellicer, la degana Encarna Orduna, i la presidenta de l’Observatori de Violència Domèstica i Violència de Gènere del
CGPJ, Mª Ángeles Carmona.

Moment dels parlaments inaugurals.

Moment dels parlaments inaugurals

Imatges celebració de les Jornades de Violències de Gènere a Reus.

Imatge general de les Jornades de Violència de Gènere.
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Comissió d’igualtat i violència de gènere. Jornades de Violència de Gènere

Degana del Col·legi d’Advocats de Reus, Encarna Orduna Pardo, a les Jornades.

Imatge general de les Jornades de Violència de Gènere.

Imatge general de les Jornades de Violència de Gènere.

Imatge general de les Jornades de Violència de Gènere.

Imatge general de les Jornades de Violència de Gènere.

Imatge general de les Jornades de Violència de Gènere.
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Comissió d’igualtat i violència de gènere. Jornades de Violència de Gènere

Imatge general de les Jornades de Violència de Gènere.

Imatges celebració de les Jornades de Violències de Gènere a Reus.

Imatges celebració de les Jornades de Violències de Gènere a Reus.

Imatges celebració de les Jornades de Violències de Gènere a Reus.

Cloenda de les Jornades de Violència de Gènere’.

Col·loqui sobre qüestions substantives i processals d’actualitat i hi han intervingut
ponents, a càrrec d’Ángeles Carmona Vergara.
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Comissió d’igualtat i violència de gènere. Jornades de Violència de Gènere

Col·loqui sobre qüestions substantives i processals d’actualitat i hi han intervingut
ponents, a càrrec d’Ángeles Carmona Vergara.

Degana del Colegio de Abogados de Badajoz i presidenta de la Subcomissió de VIGE
del CGAE, Filomena Peláez.

Menjar al Restaurant Vermuts Rofes de Reus.

Menjar al Restaurant Vermuts Rofes de Reus.

Taula rodona sobre les respostes penals als delictes comesos a través de les noves
tecnologies, a càrrec de María Tardón.

Xerrada sobre noves formes de violència contra la dona amb explicacions sobre la
perspectiva de gènere en el procediment penal, a càrrec d’Auxiliadora Díaz.
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Comissió d’igualtat i violència de gènere. Jornades de Violència de Gènere

Imatges celebració de les Jornades de Violències de Gènere a Reus.

Imatges celebració de les Jornades de Violències de Gènere a Reus.

Julio J. Naveira, Carles Pellicer, Encarna Orduna, Mª Ángeles Carmona, Joan Abad
i Filomena Peláez.

Membres del Col·legi i Junta de Govern.

Foto de família de les jornades al Teatre Bartrina.

Foto de família de les jornades al Teatre Bartrina.
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Obsequi del CICAC en el marc de les Jornades de Violència de Gènere

La temàtica de les jornades també va
tenir un bon ressò als mitjans locals.
Consulteu el recull de premsa del
nostre web. En agraïment a la realització de les jornades, la presidenta
del CGAE, Excma. Sra. Victoria Ortega Benito, va lliurar personalment
a la degana, en representació del
Col·legi, Encarna Orduna Pardo, una
pintura il·lustrativa de les jornades a
la nostra ciutat.
Per part de la degana, Encarna Orduna Pardo, es va agrair especialment la col·laboració del Teatre Bartrina, Centre de Lectura de Reus,
l’Ajuntament de Reus, el CICAC, el
CGAE, a la comissió de Violència de
Gènere i Igualtat del Col·legi i sobretot als membres de junta, de govern

i el personal del Col·legi, que van fer
possible que aquestes jornades fossin tot un èxit.

Comissió per la Defensa dels
Drets dels Animals
La comissió animalista del Col·legi
d’Advocats de Reus s’ha mantingut
activa en tot moment. Durant l’estiu, membres de l’agrupació van
fer una visita a les instal·lacions de
l’Asociación de Defensa de Equidos
(ADE), la qual disposa d’un santuari
amb el nom de Cal Lari, el qual està
liderat per la Leonor i l’Aldo. Es tracta d’un santuari per a cavalls i altres
èquids maltractats i/o abandonats.
De fet, al refugi tenen al “ruc de
Mataró“, que va ser decomissat fa
pocs mesos del seu propietari. Els
advocats de la comissió van trobar la visita d’allò més interessant
i productiva. “La seva funció és
fonamental, ja que s’encarreguen
Visita al Santuari de la Asociación de Defensa de Equidos.
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d’acollir a tots els animals que han
estat abandonats o maltractats. Fa
un temps, també ens van comentar
que estaven treballant en el rescat de 30 cavalls malmesos i que
havien pogut recuperar-ne a set.
Aquest tipus d’associacions són del
tot necessàries, mentre existeixi el
maltractament animal”, explica la
responsable de la comissió animalista del Col·legi, Yvonne Figueras.

sats des de la comissió animalista,
a banda d’atendre les demandes del
Servei d’Orientació Jurídica Animalista (SOJA), també han gestionat
casos de maltractament animal.
Per últim, la comissió també va
mantenir una reunió amb l’Associació dels Amics del Cavall de Reus, a
través de la qual es va aconseguir

que aquests anys a la Fira de Sant
Jaume en els boxes, on es guarden
els cavalls, hi hagi unes mesures
més rigoroses per afavorir la comoditat dels animals. Fins ara, hi havia
un espai de 2,70 metres i partir de
la proposta de la comissió animalista de l’ICAREUS n’hi haurà 3. Es
tracta del primer any que s’instal·la
uns box d’aquestes dimensions.

A les instal·lacions de l’ADE també
es fan visites concertades amb hores convingudes i es pot apadrinar
un cavall o un ruc per una quota
mensual reduïda. D’aquesta manera, des de la Comissió, posen en
coneixement aquest servei, el qual
“ajuda al manteniment del santuari,
amb més de 40 cavalls”.
D’altra banda, membres de la comissió animalista també van assistir al maig al V Congrés sobre Drets
dels Animals de Barcelona, en el
qual es va debatre sobre la proposició de llei de modificació de la Llei
d’Enjudiciament Civil, Llei Hipotecària i del Codi Civil Espanyol, on es
“recull la possibilitat d’incloure en
el conveni de separació o divorci,
la mesura que correspongui en el
cas que existeixin animals domèstics”. Segons van aportar tant la
responsable com la secretària de la
comissió per la Defensa dels Drets
dels Animals (DDAA) del Col·legi,
Yvonne Figueras i Montserrat Tutusaus respectivament, “es va considerar que els animals són éssers
amb sentiments, no són objectes”.
Es va debatre també l’explotació
sexual d’animals amb l’objectiu de
castigar la zoofília, entre altres assumptes.
El maltractament animal també ha
estat un dels assumptes més defenAssistència al V Congrés per la protecció dels Drets dels Animals.
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Comissió de Relacions amb
l’Administració de Justícia
La comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia (CRAJ) va
estar present al juliol a les XIII Jornades de la CRAJ que es van celebrar a Bilbao els dies 28 i 29 de juny
de 2018, assistint com a representant del nostre Col·legi el responsable de la comissió Julen Barriola
Muguerza. També va assistir la nostra degana, que va participar en una
de les ponències de les jornades.
Pels interessats a consultar les
conclusions de la trobada podeu
accedir al següent enllaç.
Durant aquest temps, la CRAJ també ha rebut força novetats. Com ja
es va informar i, després de totes
les reivindicacions i gestions fetes
per la Junta de Govern per tal d’ampliar més jutjats a la nostra demarcació, en data 26 de desembre de
2017 es va publicar al BOE, l’ordre
JUS/1277/2017, de 22 de desembre, per la que disposava l’entrada
en funcionament del Jutjat de 1a
Instància núm. 7 de Reus. En relació  amb aquest tema, es va notificar oficialment que el Jutjat de 1a
Instància núm. 7 de Reus seria únicament especialitzat en matèria
de família, de forma exclusiva i excloent. Ho podeu consultar aquí.

XIII Jornades Nacionals de Comissións de Relacións amb l’Administració de Justícia de Bizkaia.

Finalment, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
va posar en marxa el nou jutjat de
família a Reus a primers d’octubre.
Visita de la Consellera Ester Capella a Reus.
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Imatge de la sala OAC per advocats i advocades de guàrdia.

D’altra banda, us recordem que des
del mes de juliol els/les advocats/
des que estiguin de guàrdia a Reus
poden disposar d’una sala en la
zona del vestíbul de l’edifici judicial
de Reus amb l’objectiu d’atendre a
les famílies dels detinguts i per rebre clients que han estat citats al
Jutjat de guàrdia. La sala només té
ús durant els caps de setmana i, el
despatx destinat a aquests efectes, és el que hi ha just al costat
de l’OAC, facilitant-vos l’accés el
personal de seguretat de l’edifici
judicial.

Comissió de Drets Humans
Durant la festivitat de Sant Raimon
de Penyafort d’aquest any es van lliurar els donatius recollits amb la compra de la loteria de Nadal de l’any 2017
a Càritas i a la Creu Roja.
La Junta de Govern, seguint amb la
iniciativa de l’any passat, ha aprovat aprofitar la venda de la loteria i de La Grossa de cap d’any per
recaptar el donatiu d’un euro que
anirà destinat a l’entitat benèfica
Banc d’Aliments de les Comarques
de Tarragona a Reus.

Lliurament del donatiu a Càritas Diocesana.

En aquest sentit, la Comissió de
Drets Humans del Col·legi d’Advocats
de Reus també ha organitzat una
campanya de recollida de joguines
i aliments a favor de Càrites i Creu
Roja de Reus, entitats amb les quals
disposem de convenis de col·laboració. Us informem que la recollida tindrà lloc a la seu principal del Col·legi
d’Advocats (Av. de Marià Fortuny, 83),
fins al dia  21 de desembre.
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Comissió de Llengua
El Col·legi d’Advocats de Reus, juntament amb el Consell de l’Advocacia Catalana, va ser present el
18 d’octubre al lliurament del XIIè
Premi Agustí Juandó i Royo a Carles
Mundó i Blanch, celebrat al municipi de Gurb. Hi va assistir la degana
del Col·legi, Encarna Orduna Pardo,
i el company Apel·les Carod, en representació de la comissió de Llengua del Col·legi. Carod també va ser
l’encarregat de llegir la Laudatio a
Carles Mundó i Blanc abans de fer el
lliurament del premi.
El mateix dia i amb motiu de l’Any
Fabra, el Jurat dels Premis Pompeu
Fabra va decidir per unanimitat, fer
una menció de reconeixement especial a les 214 entitats que formen
part del Cens d’entitats de foment
de la llengua catalana. El diputat
5è de la Junta de Govern del Col·le-

Assistència al lliurament al XIIè Premi Agustí Juandó i Royo a l’Honorable Carles Mundó i Blanc,
exconseller de Justícia de la Generalitat.

gi d’Advocats de Reus, el Sr. Julen
Barriola Muguerza va recollir, en
nom del Col·legi d’advocats, aquest
reconeixement.
El 9 de novembre el company Apel·les Carod Rovira, com a membre de

Comissió de
deontologia
A través de la comissió de Deontologia, la Junta de Govern exerceix la competència de control deontològic
i, en el seu cas, disciplinari per l’actuació professional
dels advocats, acordant-se, segons els supòsits, l’arxiu
sense més tràmit de la queixa, la tramitació d’expedient
informatiu previ o la incoació d’expedient disciplinari.
Enguany s’han obert en total 27 expedients.
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la comissió de Llengua del Col·legi de
Reus, va assistir a la reunió anual de
la Comissió de Llengua del CICAC, a
Perpinyà. Amb motiu d’aquesta reunió, el nostre company va ser convidat a Ràdio Arrels de Perpinyà, que
podeu escoltar en aquest enllaç.

Comissió de
taxació de costos
i jura de comptes
L’activitat a la comissió de taxació de costos i jura de
comptes també ha estat regular. Entre els seus objectius ha estat fomentar que els advocats i advocades integrin l’ús del full d’encàrrec professional com una eina
més dins l’exercici de la seva professió. Des del mes de
gener fins ara el Col·legi han rebut 43 sol·licituds d’informes per part dels jutjats.

COMISSIONS

Grup d’Advocats Joves
El Grup d’Advocats Joves de Reus
(GAJREUS), amb la col·laboració
de la Comissió de Drets Humans
del Col·legi d’Advocats, va iniciar
unes sessions informatives als Instituts d’Educació Secundària de la
demarcació per tal de fer conèixer
als adolescents les conseqüències
penals que la difusió d’imatges per
les xarxes socials poden comportar.
Entre les activitats més rellevants,
hi ha l’organització en el marc de
la celebració de Sant Raimon d’un
partit de futbol, la regata de Sant
Pere i un torneig de pàdel. El GAJREUS també va organitzar un taller sobre el delicte lleu.
En data de 22 de setembre el GAJ
va organitzar la reunió bimestral
dels Joves Advocats de Catalunya
(GAJ). La reunió es va celebrar a la
seu col·legial on es va organitzar un
esmorzar previ a la reunió. Després
de la reunió els assistents van compartir un dinar de treball a l’hotel NH.

Sessions informatives als Instituts d’Educació Secundària sobre les conseqüències penals de la
difusió d’imatges per les xarxes socials.

Taller sobre Delicte Lleu.

Reunió bimestral dels Joves Advocats de Catalunya (GAJ).

En data de 31 d’octubre i en motiu del dia de l’Advocacia
Jove, el GAJ va organitzar un vermut a seu col·legial i
amb la col·laboració de Vermuts Miró.

Celebració del Dia de l’Advocacia Jove a la seu col·legial.
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RECULL GRÀFIC D’ACTIVITATS COL·LEGIALS
El Col·legi d’Advocats de Reus du a terme diverses activitats al llarg de la setmana. Es
tracta d’un gruix informatiu que s’aplega en resums setmanals al web del Col·legi. En
aquest apartat, us mostren un recull fotogràfic de les activitats que s’han dut a terme
des del mes de gener.

Primera reunió amb la nova consellera de Justícia, Ester Capella, amb els degans/na que pertanyen al CICAC.

Assistència a la celebració del 75è aniversari de la Abogacía Española.
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Lliurament dels premis Valors que concedeix el CICAC.

Assistència a la cel·lebració del Bicentenari del Colegio de Abogados de Pamplona.

Vermutada de totes les comissions col·legials.
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L’ENTREVISTA DEL TRIMESTRE

Fernando Vizcaíno Muñoz:
“Vaig ser el primer
advocat a la família
i ningú va posar
cap objecció”

Per què va escollir ser advocat?
Va ser purament vocacional. En un
moment donat, la meva família i jo
vivíem al Marroc, i poc temps després vaig marxar a la Península a
estudiar. Un cop, parlant amb la
meva mare sobre la professió a la
qual em voldria dedicar en un futur,
vaig confessar-li que m’apassionava
l’advocacia. Vaig ser el primer advocat a la família i ningú va posar cap
objecció.
Des del principi sabia per quina
branca del Dret volia decantar-se?
Al principi, tot s’ha de dir, el meu
objectiu era acabar la carrera i
preparar unes oposicions al cos di-
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plomàtic. El que va passar és que,
en el moment d’acabar els estudis,
vaig haver de posar-me a treballar
als matins per sufragar despeses, ja
que érem tres germans. Així doncs,
vaig començar d’advocat d’empresa.
Com va ser l’experiència? Entretinguda. Em vaig donar d’alta a Badajoz
el maig del 1958. Un parell d’anys
després, el meu president em va
dir que tenia un problema de dret
català a la província de Tarragona i
em va proposar marxar-hi per solucionar-ho. Així ho vaig fer. Es tractava d’un tema civil català relacionat
amb les antigues rabasses mortes,
un contracte semblant al cens em-

“Jo ja tenia gairebé
la meva vida feta a
Badajoz, però sóc
de mar”
fitèutic que consistia a cedir temporalment un sòl a un pagès perquè
plantés un arbre, per exemple, a
canvi d’una pensió anual durant la
vida de la planta.
Així doncs va començar l’exercici professional aquí... Per aquells
volts encara estava donat d’alta a
l’Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz i fins a l’any 1964, no em vaig
col·legiar al de Tarragona. A partir
del 1968, ho vaig fer a Reus. És a dir,

realment fins al dia d’avui he estat
col·legiat a la capital del Baix Camp.
El fet de quedar-m’hi ha estat curiós: jo ja tenia gairebé la meva vida
feta a Badajoz, però sóc de mar i
quan vaig acabar el meu encàrrec,
vaig plantejar a la família venir a viure a Catalunya.
Són molts anys col·legiat a Reus.
Què va suposar passar de ser advocat d’empresa a establir-se pel
seu compte a Cambrils? Vaig estar
una temporada col·laborant amb
uns companys, però no vaig trigar
gaire a obrir el meu propi bufet certament. Van ser uns principis inoblidables i de molta feina. Recordo que
els anys anteriors al 1970, podíem
arribar a portar fins a 500 assumptes al cap de l’any.

l’oportunitat, pot derivar el que no
domina tant a un altre company. Tot
depèn, però, de com de gran sigui el
bufet, és clar. Si hagués de dir quina
branca potser més complexa, diria
dret administratiu.
És diferent de la resta? Simplement
no hi ha pràcticament la mateixa
lluita que amb altres tipologies. Els
processos administratius no comporten una confrontació, perquè la
forma de fer amb l’Estat i les corporacions no requereix la mateixa
tasca que la que dus a terme entre
client i contrari. A mi el que m’agra-

dava, i encara ho fa, és el dret civil i,
dins de l’administratiu, l’urbanisme.
Si hem de comparar la professió
d’abans i ara. Quina radiografia faria? La clau és que la teva cartera
de clients sigui lleial. És notable la
creixent massa d’advocats que hi
ha avui. No obstant això, els advocats treballem en un camp molt ampli que es pot extendre en el camp
immobiliari i el de l’assegurança de
propietats. Potser aquesta és la
nostra sort, que podem dedicar-nos
al món de les lleis, però des d’un ampli ventall on poder escollir.

Amb aquesta trajectòria tan perllongada el seu negoci s’haurà
adaptat constantment... Amb els
anys, vam haver de restringir una
mica les activitats del negoci, perquè el ritme d’activitat no tenia
aturador, tot s’ha de dir. L’any 1961
a Reus hi havia una dotzena de professionals, a Tarragona una vintena
i a Cambrils, només nosaltres. Veritablement, quan comences en un
bufet el dret laboral és en el que més
aprofundeixes.
Quin és el secret per mantenir actiu el negoci tots aquests anys? En
certa manera, Vizcaíno Asociados
va esdevenir una mena de planter.
D’allà han sortit molts advocats que,
o bé han obert despatx a Cambrils, a
Reus o voltants. El que he pogut observar amb el pas del temps és que
ara hi ha més oportunitats per a qui
vol especialitzar-se en una branca
determinada de l’advocacia. Pot fer
el que més li agrada. Fins i tot, si té

“Vizcaíno Asociados
va esdevenir una mena
de planter. D’allà han
sortit molts advocats”
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PASSATEMPS

Sopa de lletres
DRET ADMINISTRATIU
Clàusula
Edicte
Contribuent
Desestimar
Beneficiari
Acord
Arrendador
Instrucció
Decret
Impugnació
Abrogar
Expropiar
Invalidesa
Concessió
Certificat

Afinem la llengua
Què és el ‘win-win’? Com en podem dir en català?
Us informem que El TERMCAT publica de forma regular noves entrades al seu portal. Una de les més recents és una sobre el terme de
mediació “win-win”. Es tracta de la denominació adjectiva de guanyar-guanyar (en anglès, win-win) fa referència precisament a la situació, l’estratègia, la negociació o l’acord que resulta positiu o satisfactori per a totes les parts implicades. El treball en xarxa (en anglès,
networking) és un bon exemple d’una situació de guanyar-guanyar. La
mediació, per la seva banda, és un procediment de resolució de conflictes alternatiu a la via judicial que també té aquest enfocament.
De vegades també s’utilitza la forma guanyar-guanyar com a substantiu, amb gènere masculí, amb aquest mateix significat: “El concepte guanyar-guanyar és la base de la visió compartida”.
Des del Col·legi d’Advocats de Reus us animem a col·laborar amb la publicació, sigui aportant idees, articles o
qualsevol altre tipus de contingut. Només cal escriure al correu electrònic col.legi@advocatsreus.org
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