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El passat 24 de Juliol, en Junta General Extraordinària, 
va quedar aprovat per unanimitat el Reglament de fons 
d'obra social de l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de 
Reus (ICAReus). Amb aquesta fita, el nostre col·lectiu, 
dona un gran pas endavant, públic, generós i solidari 
per fer efectiva una de les funcions més importants del 
Col·legi: vetllar pels seus col·legiats i col·legiades. Funció 
que, en el nostre cas, no és una mera aspiració sinó que, 
de manera intencionada, està inclosa en els nostres es-
tatuts, concretament en l'article 4 N) quan es va incloure 
com a un dels objectius col·legials la creació de figures 
jurídiques en benefici dels companys i companyes. 

El nostre col·lectiu, com la resta de la societat, ha estat 
colpejat agressiva i sobtadament per la pandèmia pro-
vocada per la Covid-19, però històrica i socialment, els 
advocats i advocades mai hem estat considerats ‘vícti-
mes’, perquè sempre hem estat la veu d'aquestes; enca-
ra que les diverses causes de la nostra afonia hagin estat 
sistemàticament menystingudes. 

Arribats aquí només la solidaritat col·legial pot intentar 
corregir els efectes i les conseqüències de determinades 
situacions d'infortuni que els nostres col·legiats i col·le-
giades i les persones dependents d'elles poden patir. Da-
vant d'això, la Junta de Govern de l’ICAReus va elaborar un 
Reglament de Fons d'Obra Social del Col·legi de l'Advoca-
cia de Reus que, a hores d'ara, ja és totalment aplicable. 

El Fons d'Obra Social té com a objectiu atendre, com a 
acció protectora, situacions d’adversitat que puguin 
afectar qualsevol company i companya amb una antigui-
tat mínima de dos anys i també en el mateix sentit als 
vidus i vídues o membre de parella de fet i fills o filles 
menors de 25 anys, així com fills amb discapacitat igual 
o superior al 33%, independentment de la seva edat. 

Les situacions d'infortuni estan definides en l'article 3 
del Reglament i tindran sempre un caràcter graciable, 
no obligatori, temporal i discrecional segons les dispo-
nibilitats econòmiques del Fons d'Obra Social. 

L'obtenció dels recursos necessaris per donar ‘múscul’ 
al Fons d'Obra Social està també concretat en l'article 4 

El reglament de la solidaritat col·legial

del Reglament, tot nodrint-se principalment d'una petita 
aportació anual mitjançant una quota extraordinària, la 
qual es girarà cada març a tots els companys i compan-
yes, amb la finalitat, també, de recordar i vetllar per la 
fràgil memòria de l'infaust març de 2020. També es no-
drirà, entre altres dels imports de les sancions econòmi-
ques, per infraccions deontològiques i els beneficis per 
a la venda del paper del Col·legi. 

Per tal de tractar de la manera més 
transparent possible el Fons 
d'Obra Social, en el Regla-
ment s’hi va establir que, 
tot i no tenir personali-
tat jurídica pròpia, serà 
un patrimoni separat 
de la Tresoreria de l’ICA-
Reus i, al mateix temps, 
es va crear una comissió 
formada per al/la degà/ana, que 
la presidirà, un/una ex-degà/ana, el/la tresorer/a de 
l’ICAReus, un/una membre de la Junta de Govern, un/una 
lletrat/ada aliè a la Junta de Govern i un/una lletrat/ada. 
Tot i que la resolució de les sol·licituds que es presentin 
correspondrà a la Junta de Govern, la comissió haurà 
d'elaborar un informe proposant de manera motivada 
l'estimació o desestimació de la pretensió i la proposició 
econòmica o d'altra naturalesa per fer front a la situació 
de fatalitat que s’hagi de tractar. 

Finalment i no per això menys important, hem de fer 
notar el desig de la degana, Encarna Orduna Pardo, i de 
tota la Junta de Govern, de què mai haguem de fer servir 
el Fons d'Obra Social, que mai cap company o companya 
o els seus familiars dependents es trobin en situacions 
de greu desventura; però en cas que així fos, podrem 
pal·liar, en la mesura de les nostres possibilitats, una 
part dels seus efectes i això només haurà estat possible 
gràcies a la solidaritat del nostre col·lectiu.     

Gerard Font i Robert
Advocat

Només la solidaritat
col·legial pot intentar corregir 

els efectes i les conseqüències 
de determinades situacions 

d'infortuni 
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Imatge de la sessió en què es van
aprovar els comptes del 2019 i la Memòria 

del Deganat dels actes de 2019.

Imatge de la reunió, aprovació i constitució de 
la comissió encarregada de gestionar el Fons 
d’Obra Social.

Fons d'Obra Social de l'Advocacia de Reus 

Aprovació dels comptes del 2019 i presentació de la
darrera Memòria del Deganat (26.07.20)

Arran l’aprovació del REGLAMENT DE FONS D’OBRA 
SOCIAL DEL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE REUS el 
passat 24 de juliol –en el marc de la segona Junta Ge-
neral Extraordinària– i amb l’objectiu d’iniciar els trà-
mits i posar-ho tot en funcionament, el 27 de novembre 
de 2020, es va constituir la comissió que es farà càrrec 
de la gestió d’aquest FONS D’OBRA SOCIAL.

La Junta de Govern de l’ICAReus 
va celebrar la JUNTA GENERAL 
ORDINÀRIA DE L’ANY 2020, en la 
qual es va presentar la MEMÒRIA 
DEL DEGANAT SOBRE ELS ESDE-
VENIMENTS DE L’ANY 2019 i es va 
APROVAR, PER UNANIMITAT, LA 
LIQUIDACIÓ DELS COMPTES DE 
L’ANY 2019.

El Jutjat de Primera Instància número 8 es posa en marxa
Un fet important durant aquest 
passat any 2020 va ser l’entrada en 
funcionament del Jutjat de Prime-
ra Instància número 8 de Reus el 30 
de setembre. Dies abans, la conse-
llera de Justícia, Ester Capella, va 
visitar els Jutjats de la ciutat. Du-
rant la trobada, la degana de l’ICA-
Reus, Encarna Orduna Pardo, va 
mantenir-hi una reunió per tal d’ex-
posar-li aspectes relacionats amb 
el funcionament dels jutjats de la 
demarcació. Dos anys després de 
la posada en marxa del Jutjat de 
Primera Instància número 7, doncs, 
Reus ja compta amb el Jutjat de 
Primera Instància número 8. 

Vegeu aquí el ressò que va tenir als 
mitjans locals:

La consellera de Justícia, Ester Capella, de visita a Reus en el marc de la posada en marxa del Jutjat de Primera Instància número 8 de Reus.

• Reusdigital.cat. Vegeu la notícia aquí. 
• Diari de Tarragona. Vegeu la notícia aquí.
• Diari Més. Vegeu la notícia aquí. 
• Tarragona Digital. Vegeu la notícia aquí.

https://www.advocatsreus.cat/actualitat/celebracio-segona-junta-general-extraordinaria-amb-laprovacio-del-reglament-de-fons
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/REGLAMENT FONS D'OBRA SOCIAL ICAREUS.pdf
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/REGLAMENT FONS D'OBRA SOCIAL ICAREUS.pdf
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/Mem%C3%B2ria 19.pdf
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/Mem%C3%B2ria 19.pdf
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/Mem%C3%B2ria 19.pdf
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/Liquidaci%C3%B3 19.pdf
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/Liquidaci%C3%B3 19.pdf
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/Liquidaci%C3%B3 19.pdf
http://reusdigital.cat/noticies/reus/el-jutjat-de-primera-instancia-numero-8-de-reus-es-posa-en-marxa-la-setmana-vinent
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/En marxa el nou Jutjat de 1a Inst%C3%A0ncia n%C3%BAm. 8 a Reus.pdf
https://www.diarimes.com/noticies/reus/2020/09/23/el_vuite_jutjat_primera_instancia_reus_estrenara_setembre_89546_1092.html
https://tarragonadigital.com/reus/jutges-advocats-reus-reclamen-jutjat-penal-social-instruccio
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Rebuda dels nous togats i togades

L’ICAReus va rebre els NOUS TOGATS I TOGADES d'en-
guany el 27 de novembre. La trobada es va realitzar a 
la sala d'actes de la seu col·legial i la degana Encarna 
Orduna Pardo, va introduir l’acte. Va destacar que "som 
un equip molt humà" i va esmentar la importància del 
fet que hi hagi un Reglament de Fons d'Obra Social al 
Col·legi. "Està pensat per a vosaltres i les futures ge-
neracions que venen. Arran la pandèmia és més im-
portant que mai protegir les persones que exerceixen 
aquesta professió", va manifestar.

Per la seva banda, Gerard Fort i Robert, com a advocat i 
formador d'una part de les sessions del Màster d'Accés 
a l'Advocacia, va donar la benvinguda als nous togats i 
togades. "Relativitzeu la victòria, però també la derrota 
durant la vostra trajectòria. Hi haurà dies de tots co-

lors. Treballeu molt, però no ho fieu tot a la feina. Sou 
persones i, sí, sou advocats i advocades les 24 hores, 
però heu d’aprendre a conciliar la vida personal i labo-

ral", va aconsellar. Tot seguit, va lliurar el decàleg de 
l'advocacia a cadascun dels i de les presents. 

La presidenta del Grup d'Advocats Joves, Ana Cabañero 
Lozano, va aprofitar el seu torn de paraula per desitjar 
el millor als nous togats i togades, tot convidant-los a 
participar a la vida col·legial. "No us en penedireu”, va 
assegurar. A més, va posar en relleu que, per a qualse-
vol dubte, "també hi ha un sistema de mentors i mento-
res, des del qual se us pot assistir en qualsevol dificul-
tat que podeu tenir", va indicar. Tot seguit, va lliurar una 
sèrie d'obsequis.  

Imatge de la rebuda dels nous togats i togades.

COL·LEGI

L’ICAReus va acollir la JUNTA GENERAL ORDINÀRIA a la 
seu col·legial reusenca el 18 de desembre, en la qual es 
van aprovar els PRESSUPOSTOS DE 2021.

Celebració de la Junta
General Ordinària, en la qual
es van aprovar els
pressupostos de 2021.

Aprovació dels pressupostos de 2021 

https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/pressupost 2021_0.pdf
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La degana del Col·legi de Reus, vicepresidenta del CICAC

Donatiu per al Taller Baix CampCita prèvia del SOJ i el SOM

El ple del passat 21 de juliol, cele-
brat de forma telemàtica a causa 
de la Covid-19 per part del Consell 
de l’Advocacia Catalana (CICAC), va 
nomenar com a nova presidenta 
d’aquest la degana del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona, M. Eugènia 
Gay. Durant la sessió també es va 

L’ICAReus va fer lliurament al setembre del donatiu re-
captat amb la venda de les participacions de La Grossa 
i els dècims de la Loteria de Nadal de 2019 al director 
general del Taller Baix Camp, Josep R. Nogués Martín. 
Aquest present va ser el resultat de la participació de 
tots els companys i companyes del Col·legi.

D’altra banda, la venda de les participacions de La 
Grossa i els dècims de la Loteria de Nadal d’enguany es 
destinaran al Fons d’Obra Social de l’ICAReus. El total 
recaptat en concepte de donatiu ha estat un total de 
730 euros.

Els ciutadans i ciutadanes que vul-
guin fer ús del Servei d’Orientació 
Jurídica (SOJ) i del Servei d’Orien-
tació a la Mediació (SOM) serà ne-
cessari que demanin cita prèvia, de 
la mateixa manera que ho fan per 
sol·licitar la justícia gratuïta i fer la 
tramitació de l’expedient correspo-
nent. Per demanar cita prèvia per a 
tots aquests serveis es pot gestio-
nar pel web col·legial.
 
Quan s’hagi sol·licitat cita prèvia, el 
ciutadà o ciutadana rebrà al correu 
personal que ha indicat un justifi-
cant amb el dia i hora segons té cita 
al servei sol·licitat, serà necessari 

nomenar nova vicepresidenta del 
CICAC –tot rellevant en el càrrec al 
degà del Col·legi de l’Advocacia de 
Lleida, Jordi Albareda– la degana 
de l’ICAReus, Encarna Orduna Pardo.
 
Per la seva banda, la nova presi-
denta i vicepresidenta van formar 

la nova comissió permanent, jun-
tament amb el secretari, el degà de 
Vic, Rogeli Montoliu; la tresorera, la 
degana de Sant Feliu de Llobregat, 
Eva Ribó; i el president de la comis-
sió de Torn d’Ofici i Assistència Ju-
rídica Gratuïta, el degà de Figueres, 
Joan Ramon Puig.

Difusió als mitjans de
comunicació:

• Reusdigital.cat.
Vegeu la notícia aquí.
• Diari de Tarragona.
Vegeu la notícia aquí.
• Diari Més.
Vegeu la notícia aquí.
• Tarragona 21.
Vegeu la notícia aquí.

presentar-lo el dia acordat per tal 
d’accedir a l’edifici judicial.

La degana del Col·legi de Reus, nomenada
vicepresidenta del CICAC.

La responsable de la comissió de Drets Humans de 
l’ICAReus, M. Pilar Esteban, i la degana Encarna Orduna 

Pardo tot lliurant el donatiu al director general del 
Taller Baix Camp, Josep R. Nogués Martín.  

COL·LEGI

Reglament del Centre de Mediació de l'ICAReus

Auditoria renovació certificat ISO 

Arran els recents canvis legislatius, 
que posicionen cada vegada més la 
figura de la mediació com una veri-
table alternativa a la via judicial per 
a la resolució de conflictes, l’ICA-
Reus, per tal de donar resposta a 
aquesta nova realitat, ha decidit 
constituir un centre de mediació 
propi que doni suport a aquesta 
nova necessitat i que a l'hora ges-
tioni i ofereixi un servei de media-
ció de qualitat dins el territori per 

L’ICAReus va realitzar, de forma 
telemàtica, els dies 6 i 7 d’abril l’au-
ditoria externa per tal de renovar el 
certificat ISO 9001:2015. L’auditoria 
va analitzar durant aquests dies el 
sistema de gestió de qualitat dels 
següents serveis col·legials:

tal de convertir la mediació en una 
eina facilitadora d’acords a dispo-
sició de l’advocacia, institucions i 
societat en general.

En conseqüència, es vol constituir 
i posar en funcionament el CEN-
TRE DE MEDIACIÓ DE L´IL·LUSTRE 
COL·LEGI DE L´ADVOCACIA DE 
REUS (CEMICAR), que tindrà com a 
funció bàsica, entre d´altres, oferir 
i gestionar el servei de mediació, 

• Servei d’orientació jurídica,
• Servei d’orientació a la mediació,
• Servei d’assistència jurídica gratuïta i
• Servei de gestió de torn d’ofici i d’assistència al detingut.

fomentant-la i difonent-la com a 
sistema de resolució de conflictes 
alternatiu a la via judicial, aplicable 
tant en l’àmbit públic com en el pri-
vat; facilitant, també, el seu accés 
a tota la ciutadania de l’àmbit col·le-
gial i d’arreu.  El responsable de la 
comissió de Mediació del Col·legi, 
Robert Giménez, aprofundeix més 
en el tema en l’apartat de comis-
sions d’aquesta revista digital. 

http://www.advocatsreus.org/peticio
https://reusdigital.cat/noticies/catalunya/encarna-orduna-nomenada-vicepresidenta-del-consell-de-ladvocacia-catalana
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/Diari de Tarragona_REUS_Encarna Orduna%2C vicepresidenta del Consell de l'Advocacia Catalana.pdf
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/Diari M%C3%A9s Encarna Orduna%2C vicepresidenta del CICAC.pdf
http://diaridigital.tarragona21.com/la-degana-del-col%C2%B7legi-de-ladvocacia-de-reus-encarna-orduna-nomenada-vicepresidenta-del-consell-de-ladvocacia-catalana/
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/Reglament CEMICAR.doc
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/Reglament CEMICAR.doc
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/Reglament CEMICAR.doc
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/Reglament CEMICAR.doc
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Aureli Bofill prepara un llibre on repassarà els 175 anys 
de trajectòria del Col·legi

L'ICAReus és present a les 
XV Jornades de Juntes de 
Govern del CICAC

Assemblea Ordinària de la 
Mutualidad de la Abogacía

A causa de la Covid-19, l’ICAReus no 
ha pogut celebrar el seu 175è aniver-
sari, entre d'altres activitats. Amb 
motiu de l’efemèride i malgrat el 
context actual, l’advocat Aureli Bofi-
ll vol copsar la trajectòria del Col·legi 
en un llibre. Ja ho va fer un cop quan 
va repassar l’activitat col·legial des 
del 1925 al volum 'Recull d'Activitats 
1925-2012. Una visió personal'. En 
aquell treball, Bofill va reunir les ini-
ciatives llavors impulsades des de  
l’ens col·legial i va aportar també la 
seva perspectiva. 

L’ICAReus va ser present el 13 de novembre a les XV Jor-
nades de Juntes de Govern de tots els col·legis de Cata-
lunya, organitzades pel CICAC.

L’ICAReus va ser present a l’assemblea ordinària telemàtica 
de la Mutualidad de la Abogacía el passat 3 d’octubre. Du-
rant la celebració de l’acte es va aprovar un dels punts del 
dia sobre la fusió per absorció de l'associació mutualista de 
l'enginyeria civil, mutualitat de previsió a prima fixa, com a 
absorbida i en segon lloc Mutualidad de la Abogacía, mutua-
litat a prima fixa, com a absorbent. El resultat de les vota-
cions van ser: a favor 235; en contra, 29; i abstencions, 34.

La degana del Col·legi de l’Advocacia de Reus,
Encarna Orduna Pardo, i l’advocat Aureli Bofill.

Durant la realització de les XV Jornades de Juntes de Govern organitzades 
pel CICAC.

Imatges de la Assemblea Ordinària virtual de la Mutualidad de la Abogacía.

COL·LEGI

L’ICAReus i la URV renoven conveni de col·laboració. 

L’ICAReus i la URV renoven conveni de col·laboració
L’ICAReus, l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Tarragona (ICAT) i 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Ad-
vocades (ICA) de Tortosa van re-
novar el conveni amb la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) el 14 de febrer 
de 2020 per continuar impartint 
el Màster universitari en Advoca-
cia, que fa possible presentar-se a 
l’examen d’Estat que dóna accés a la 
professió d’advocat o advocada.
  

El màster, que es va començar a 
impartir el curs 2013-2014, propor-
ciona una formació jurídica teòrica 
pràctica avançada, que permet a 
l’estudiant obtenir l’habilitació per 
accedir a l’examen d’Estat i for-
mar-se com a professional prepa-
rat/da i responsable amb el futur.
 
El conveni permet continuar im-
partint el Màster universitari en 
Advocacia amb un equip docent 
preparat, format per un 40% de 
professorat universitari doctor, 
un 55% d’advocats i advocades de 
prestigi en l’exercici i un 5% de pro-
fessionals d’altres àmbits jurídics.

La Junta de Govern de l’ICAReus va activar el febrer de 
2020 una iniciativa per optimitzar al màxim els serveis 
que s’ofereixen a l’ens col·legial i, d’aquesta manera, 
adaptar-se a les necessitats dels col·legiats i col·legia-
des. Tot plegat, ho fan a través d’una pregunta forma-
litzada per correu, en format enquesta i de diferents 
temes. 

Pregunta telemàtica a col·legiats i col·legiades sobre els serveis col·legials.

Relació amb els col·legiats i col·legiades

Amb aquesta mateixa filosofia es du a terme també, el 
projecte del deganat obert, en el qual la degana de l’ICA-
Reus, Encarna Orduna Pardo, rep a tots aquells advocats 
i advocades per atendre dubtes, consultes i propostes 
relacionades amb l’exercici de la professió i col·legial. 
Aquestes trobades, en els inicis de l’arribada de la pan-
dèmia de la Covid-19, van haver-se de posposar. 
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La degana de l’ICAReus, Encarna Orduna Pardo, ha 
concedit al llarg d’aquests mesos diverses entrevis-
tes a mitjans locals en els quals ha parlat de diversos 
assumptes col·legials. És el cas dels reptes del nou 
mandat, així com qüestions sobre el 175è aniversari del 
Col·legi. CONSULTEU LES PECES INFORMATIVES AQUÍ. 

Balanç del deganat i altres assumptes col·legials i d’àmbit jurídic.

Presència als mitjans de comunicació locals

Entrevista a la degana de l’ICAReus, Encarna Orduna Pardo, al Diari de Tarragona. 

COL·LEGI

Un Nadal diferent
Amb motiu de les festes nadalen-
ques, la comissió de Drets Humans 
de l’ICAReus va organitzar un any 
més una campanya  de recollida de 
joguines i aliments a favor de Càri-
tas i Creu Roja de Reus, entitats amb 
les quals hi ha convenis de col·labo-
ració. El passat 18 de desembre es 
va fer lliurament de tot el que es va 
recollir a les dues entitats. 

Enguany, d’altra banda, no va ser 
possible celebrar a la seu col·legial 
la festa infantil de recepció dels 
patges reials com és habitual a les 
festes nadalenques. No obstant 
això, per tal que els nens i nenes 
no es quedessin sense poder fer 
lliurament de la seva carta als Reis 
d’Orient, el Col·legi va convidar els i 
les participants a la iniciativa a po-
der fer-les arribar escannejades per 
correu electrònic.

Un cop van tenir totes les car-
tes, el Col·legi les va fer arribar als 
Reis d’Orient, els quals van enviar 
un missatge personalitzat a cada 
nen i nena al telèfon mòbil indicat.  

Els tres Reis d’Orient van visitar el Col·legi de l’Advocacia de Reus. 

Lliurament del que s’ha recaptat a la campanya  de recollida de joguines i aliments a favor de Càritas (esquerra) i Creu Roja de Reus (dreta).

D’aquesta manera, es va poder cele-
brar, ni que fos de manera diferent, 
la festivitat. A principis de gener, 
Ses Majestats els Reis d’Orient tam-
bé van venir al Col·legi. 

https://www.advocatsreus.cat/actualitat/entrevistes-encarna-orduna-sobre-el-nou-mandat-i-el-175e-aniversari-entre-altres
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Article elaborat per Francesc Garriga 
Advocat i membre de la secció Defensa de la Propietat Privada del Col·legi de
l’Advocacia de Reus

OPINIÓ

Ocupacions il·legals. Problema sense solució?

Per un costat hi ha el dret a la pro-
pietat i, per un altre, el dret a un ha-
bitatge digne. El problema s'origina 
perquè l'obligació de facilitar aquest 
habitatge digne, va a càrrec de l'Es-
tat, sent el Govern el que s'ha de pre-
ocupar de que els ciutadans puguin 
tenir un sostre, amb independència 
de les seves possibilitats econòmi-
ques i sobretot de la manca d'aques-
tes. Tot això com a teoria està molt 
bé, però a la pràctica la realitat és 
ben diferent i al cap i a la fi són els 
particulars, els propietaris/ies, els 
que pateixen i, a la vegada, se'n fan 
càrrec d'aquesta "obligació" que l'Es-
tat no compleix. 

Abans de la Covid-19 ja ens vam tro-
bar amb la Llei 5/2008, que al cap i 
a la fi era una actualització de l'in-
terdicte de recobrar la possessió, 
previst en l'article 150.1 4t de la LEC. 
En tot cas, es tractava, d'agilitzar un 
procediment per tal que el/la propie-
tari/a pogués recuperar un habitatge 
que li havia estat ocupat, sense cap 
títol, contracte o autorització. La 
realitat és que allò que havia de ser 
un procediment àgil i ràpid, tal com 
estan els jutjats de col·lapsats i la si-
tuació que tots coneixem prou bé, no 
s'ha aconseguit. No conec cap cas en 
el qual s'establissin mesures i es re-
cuperés l'habitatge en els terminis 
que marca aquesta llei. 

Parlar en l'actualitat del tema de l'ocupació il·legal sense la lletra ‘k’, no deixa de ser
complicat; de tant en tant es barregen dos drets, que podem anomenar ‘fonamentals’,
i ambdós es troben regulats a la Constitució. 

ge ocupat, s’ha demostrat que no hi 
ha hagut cap rapidesa ni efectivitat a 
l'hora de recuperar l'habitatge ocupat 
de manera il·legal. A través d'aquests 
nous mecanismes es pretén, doncs, 
aconseguir agilitat en la recuperació 
dels drets dels titulars. Es destaquen 
com a principals novetats la notifi-
cació directa als ocupants, el fet que 
poden ser ocupants desconeguts, el 
desallotjament cautelar i el fet que a 
la falta de contestació es produeix 
una sentència immediata i es dóna 
trasllat de la demanda als Serveis 
Socials. 

A partir d'aquí, tenim que l'objecte de 
protecció passen a ser menors o fa-
mílies en greu risc d'exclusió social, 
que segons sembla és la intenció, 
almenys d'una part del Govern, de 
que siguin el motiu pel qual durant 
aquest període especial de Covid, 
s’aturin també els desnonaments per 
manca de pagament. A hores d'ara, 
encara no està aprovada aquesta 
normativa. 

De totes maneres, el nou article 441.1 
bis de la LEC ens diu que la sentèn-
cia de lliurament immediat de pos-
sessió ha de notificar-se als Serveis 
Socials, perquè en el termini de set 
dies hàbils siguin ells els que puguin 
adoptar les mesures de protecció 
que considerin oportunes. 

El concepte d'habitatge habitual
Amb tot això, cal tenir en compte el 
concepte d'habitatge habitual, que 
actualment està totalment deslligat 
del fet que sigui lícit o il·lícit, de bona 
o mala fe, i queda únicament vinculat 
al destí que li doni l'ocupant a l'habi-
tatge. Aquí entra, una vegada més, el 
fet que comentàvem de la temporali-
tat i la immediatesa. 

I a tot això, només cal afegir el Decret 
Llei 37/2020 del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya. No entrarem 
a comentar-lo, només farem un in-

A través d'aquests 
nous mecanismes es pretén, 

doncs, aconseguir agilitat
en la recuperació dels

drets dels titulars

cís en l’acord d’unificació de criteris 
dels Jutjats de Primera Instància de 
Barcelona al que van arribar els jut-
ges sobre aquest Decret Llei, en el 
qual en referència a la interrupció i 
suspensió de procediments judicials 
pels efectes de la pandèmia Covid-19, 
es plantegen una sèrie de dubtes: 
en primer lloc, d'acord amb l'article 
149.1.6è de la Constitució Espanyola i 
amb relació a la disposició addicional 
tercera de la Llei 24/15; en el segon 
punt, plantegen el caràcter d'excep-
cionalitat d'aquest Decret Llei i el fet 
que ha de ser interpretat sempre de 
manera restrictiva, basant-se en que 
consideren que la Generalitat té limi-
tacions en matèria processal. 

I per últim, pel que fa al fet de ser gran 
tenedor o no, s'estarà únicament a 
les documentacions aportades per 
les parts. Respecta a la situació de 
vulnerabilitat del demandat/ada, 
s'establiran segons els informes que 
aportin als Serveis Socials en les ma-
teixes actuacions. Aquests acords 
no tenen caire vinculant, però inten-
ten reduir la litigiositat i, a la vegada, 
introduir una major seguretat jurídi-
ca en les actuacions judicials.

En conjunt, podem observar una 
bona voluntat per part de la judica-
tura d'intentar agilitzar uns proces-
sos que per la seva llarga tramitació 
poden arribar a crear situacions per-
judicials. El fet que es permetés que 
els ocupants il·legals d'un habitatge 
es poguessin censar, ja va produir de 
per si i al meu modest entendre, un 
absurd i un ‘sense sentit’ que condi-
ciona la legalitat vigent. 

En resum, són situacions complexes 
que la diferent i pròdiga legislació 
només agreuja, tot creant més dub-
tes amb un problema que, si analit-
zem amb altres legislacions com ara 
l’europea o la d'altres països del món, 
ens n’adonem del curiós "fet diferen-
cial" de la nostra societat.

Cal fer esment, també, que la Fiscalia 
General de l'Estat crea la instrucció 
núm. 1/2020 de 15 de setembre, que 
ens parla de la sol·licitud de mesures 
cautelars en els delictes de violació 
del domicili i usurpació de béns im-
mobles, i al seu torn el Ministeri d'In-
terior emet una altra instrucció, la 
núm. 6/2020 de la Secretaria d'Estat 
de Seguretat, per la qual s'estableix 
el protocol d'actuació de les Forces 
i Cossos de Seguretat de l'Estat da-
vant l'ocupació il·legal d'immobles. 
La intenció no és altra que donar 
una solució policial, integral i unifor-
me, en tot el territori nacional. Amb 
aquesta instrucció es fa referència 
a tres tipologies del Codi Penal que 
estan recollides en l'article 202, vio-
lació del domicili; l’article 203, en el 
mateix sentit de local comercial; i 
l’article 245, d'usurpació de béns im-
mobles. 

En tots aquests casos sempre es 
parla i s'ha de tenir present una pa-
raula clau: la immediatesa. En 
aquests supòsits dels quals 
parlem, però, sempre es trac-
ta de situacions delictives. 

No obstant això, la problemà-
tica està localitzada especial-
ment en l'àmbit civil. Hem de 
pensar que en el judici sumari, de tu-
tela de possessió especial d'habitat-

https://mcusercontent.com/634080985b0ffa52550481965/files/96103593-7c88-4a48-960e-973e4263c0d1/INSTRUCCION_1_2020_15_DE_SEPTIEMBRE.pdf
https://mcusercontent.com/634080985b0ffa52550481965/files/96103593-7c88-4a48-960e-973e4263c0d1/INSTRUCCION_1_2020_15_DE_SEPTIEMBRE.pdf
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Una adaptació constant i una comunicació contínua. D’aquesta manera es podria des-
criure la gestió inicial de la pandèmia per part del sector de l’advocacia de proximitat. 
La junta de govern de l’ICAReus, en arribar la Covid-19, va treballar de forma coordinada 
amb el CICAC i el CGAE, així com amb altres organismes del territori, amb l’objectiu que 
els advocats i les advocades poguessin exercir el dret de defensa i garantir la tutela 
judicial efectiva en unes condicions segures i òptimes per a la seva salut. Es van dur a 
terme acords amb els Mossos d’Esquadra de Reus, de Cambrils i de Falset; amb els Col·le-
gi de Procuradors de Reus; i, amb els Serveis Territorials de la Conselleria de Justícia; la 
Policia Nacional de Reus i la Guàrdia Urbana; i amb els jutges degans de Reus i de Falset, 
entre d'altres. Van ser (i són) moments de canvi i de molta incertesa. A continuació, 
aprofundim en el lideratge mantingut per tal de combatre la crisi sanitària actual.

“És difícil explicar l’experiència en 
unes poques línies, donaria per es-
criure un llibre”, admet la degana de 
l’ICAReus, Encarna Orduna Pardo. 
Al principi, recorda, es barrejava “el 
desconeixement de la situació, els 
canvis i les novetats diàries, les quals 
ens feien replantejar les nostres ac-
tuacions per tal de respondre a les 
necessitats dels col·legiats i col·le-
giades i, fins i tot, del mateix Col·legi”. 
I és que hi havia moltes qüestions a 
tenir en compte: “La necessitat de 
recerca de noves fórmules per adap-
tar-nos, mantenir informats als nos-
tres col·legiats i col·legiades, obtenir 
Equips de Protecció Individual (EPI) 

i lluitar perquè els nostres col·legiats 
i col·legiades, en l’exercici de la pro-
fessió, poguessin treballar amb les 
mesures sanitàries necessàries”. 

A banda de tot plegat, calia reorga-
nitzar l’assistència al detingut i a la 
detinguda, el Servei d’Orientació 
Jurídica (SOJ), el Servei d’Orien-
tació en Mediació (SOM) i el Servei 
d’Orientació Jurídica Animalista 
(SOJA). Val a dir, que van succeir-se 
moltes circumstàncies diferents. 
Per exemple, les portes del Col·legi, 
tot i que de forma temporal, van ha-
ver-se de tancar, però l’activitat no 
va tenir aturador. “En el moment de 
confinament total, havíem de donar 
el servei als col·legiats i col·legiades 
igualment; donar informació i ajuda 
a qui la necessités”, apunta. 

El treball de la junta de govern havia 
d’adaptar-se cada dia per a donar 
resposta a les situacions que anaven 
plantejant-se. “Van ser moltes con-
nexions telemàtiques amb la junta –
fetes també amb el CICAC i el CGAE–, 
s’havia d’organitzar el teletreball amb 
el personal i ens vam veure obligats 
a sol·licitar Expedients de Regulació 
Temporal d’Ocupació (ERTO), una  
decisió complexa, però necessària”, 
exposa. Agraeix en aquest sentit, la 
tasca realitzada i l’esforç del perso-
nal del Col·legi i de tots els membres 
de la Junta de Govern. “Vull destacar 
la seva feina i predisposició desinte-
ressada en pro de la defensa i servei 
als interessos del nostre Col·legi”, diu. 

La directora de Serveis Territorials 
de Justícia a Tarragona, Eva Ferran 
Roig, emfatitza, per la seva banda, 
que “el fet que ens confinessin ens 
va agafar una mica desprevinguts i 
desprevingudes, no havíem avançat 
del tot en el desplegament d’eines 

per a teletreballar; malgrat que ja 
s’hi estava treballant”. Els va caler 
fer un esforç per a seguir avançant. 
El volum de feina habitual va mante-
nir-se, recorda, i va incrementar-se 
tota aquella relacionada amb la pre-
venció de riscos i la salut laboral; en 
un primer moment, “vam estar una 
mica desbordats”, admet. “Per sort, 
ens vam poder ressituar i vam poder 
comptar amb material de preven-
ció, informació més acurada de com 
procedir i, entre tot l’equip, ens vam 
coordinar per donar resposta a les 
noves necessitats. Certament, hi ha 
una sèrie d’aprenentatges que hem 
fet i que crec que ens serviran per 
a gestionar millor en un futur”, as-
segura. El Departament, en aquest 
cas, va dotar al personal de Serveis 
Territorials del material adequat per 
a poder teletreballar. D’entrada, es 
va subministrar aquests recursos 
als que eren considerats serveis es-
sencials o bàsics, els quals calia que 
seguissin servei, malgrat l’aturada 
generalitzada, “que no total”, apunta 
Ferran.

Des de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) 
del Baix Camp i Priorat, l’intendent 
Jaume Morón explica que va viure 
l’arribada de la pandèmia “de manera 
adaptativa”. Per sort, diu, “a la ciutat, 
durant el primer confinament, amb 
prou feines vam registrar positius 
entre el personal de l’ABP”. “Vam apli-
car, ràpidament, totes les mesures 
preventives per a organitzar-nos i 

Les portes del Col·legi, 
tot i que de forma temporal, 

van haver-se de tancar, però 
l’activitat interna no va

tenir aturador
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vam fer un circuit per tal de coinci-
dir el menys possible amb la resta de 
companys i companyes”, resumeix. 
Preguntat per la coordinació mantin-
guda amb l’ICAReus, respon que va 
produir-se una de molt “intensa des 
de l’inici”, ja que des del Col·legi van 
mantenir “una acció d’allò més acti-
va” en qüestions relacionades amb la 
recerca de les mesures de seguretat 
per als lletrats i lletrades, els quals 
havien d’assistir el detingut o detin-
guda a la seu policial. La finalitat, es-
menta, va ser no posar en risc ningú. 
“Tot i que es van registrar algunes 
limitacions tecnològiques al principi, 
Reus va ser dels primers llocs on es 
va començar a articular el sistema 
telemàtic perquè els lletrats i lletra-
des es posessin en contacte amb els 
seus clients a distància, mitjançant 
el sistema Webex. De fet, el mante-
nim des del març de 2020”, resol. 

Com en altres llocs, a l’ABP del Baix 
Camp i Priorat s’han posat en marxa 
altres  formes de treballar i, d’alguna 
manera, s’han anat “ampliant horit-
zons” gràcies a les tecnologies. “Hi 
ha procediments que han vingut per 
a quedar-se, almenys de moment”, 
assegura Morón, qui ha vist canviar la 
forma de relacionar-se, ja que “el risc 
de contagiar-nos ens condiciona”. 
Internament, s’han repartit en grups 
de patrulles estables perquè, en cas 
de contagi, el rastre pugui trobar-se 
més fàcilment. De cara al futur, diu, 
“caldrà articular diferents mecanis-
mes estables”. 

Morón observa que, arran la Covid, 
“diversos lletrats i lletrades van haver 
de tirar d’enginy per tal d’assistir al 
detingut o detinguda, ja que la pre-
sencialitat, al principi, era arriscada”, 
indica. Hi havia casos sensibles en 
els quals havien de ser-hi per força. 

La degana de l’ICAReus, Encarna Orduna Pardo.

“Hi havia situacions en què els lle-
trats i lletrades no podien atendre 
en l’àmbit telemàtic i prou, com ara 
un cas de la violència de gènere”. En 
aquest cas, “els professionals, evi-
dentment, preferien desplaçar-se 
fins al lloc on era la víctima i aten-
dre-la, en un entorn on poder oferir 
més empatia”, afegeix. 

Amb una altra òptica, Maria José 
Nadal, llavors degana en funcions 
del Jutjat de Falset, rememora l’ex-
periència com a quelcom “inaudit”. 
”Ho vaig viure amb inquietud, com 
qualsevol ciutadà o ciutadana; i, com 
a jutgessa degana en funcions del 
Jutjat de Falset en aquells moments, 
va suposar un esforç en l'adopció 
d'una sèrie de mesures urgents per 
tal d’afrontar les circumstàncies ex-
cepcionals que s'estaven produint; 
sempre en el marc dels acords del 
Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) i que van portar, amb 
aquests canvis importants, a deter-
minades actuacions judicials i d'or-
ganització de l'oficina judicial de cara 
als professionals”, declara.

Mai abans s'havia viscut una para-
lització de l'activitat judicial, com la 
que es va produir a conseqüència 
de la declaració de l'estat d'alarma i 
que, a més, va derivar a “la suspen-
sió, durant mesos, de tots els as-
senyalaments (vistes civils, judicis 
per delictes lleus, declaracions en 
diligències prèvies, expedients en 
Registre Civil, etc.) amb el corres-
ponent retard en la tramitació dels 
procediments”, completa.  

En l'àmbit civil, la implantació, des 
de feia ja uns mesos, del sistema EJ-
CAT, els va permetre als Lletrats de 
l’Administració de Justícia (LAJ) i a 
ella mateixa la consulta i resolució de 

procediments civils a través del tele-
treball, evitant d’aquesta manera el 
desplaçament al Jutjat. En l'àmbit 
penal, d’altra banda i “tractant-se a 
més d’un únic jutjat, havia de conti-
nuar atenent-se al servei de guàr-
dia, com a servei essencial, per a la 
resolució d'ordres de protecció en 
matèria de violència de gènere o do-
mèstica; o un altre tipus de mesures 
cautelars i la posada a disposició ju-

dicial dels detinguts i detingudes”, 
indica. La presencialitat, en aquest 
cas, era “inevitable”, si bé el compli-
ment estricte de les mesures de se-
guretat per tal d’evitar la propagació 
de la Covid-19, exigia la restricció, al 
màxim, de l'accés a l'edifici judicial 
dels professionals i dels cossos po-
licials”, resumeix. 

El que va afectar més al funciona-

ment diari dels Jutjats de Reus, se-
gons manifesta per la seva banda 
el jutge degà dels Jutjats de Reus, 
Diego Álvarez de Juan, va ser la 
restricció d’accessos. “Tot plegat, 
implica una logística complicada. 
Perquè ens fem una idea aproxi-
mada, en condicions normals (an-
teriors a la Covid-19), hi treballaven 
prop de 250 persones al dia. Som 16 
jutjats amb una mitjana d’una des-

ena de persones per a cadascun, a 
més d’auxiliars, funcionaris, fiscalia, 
forenses, seguretat i personal de la 

Diego Álvarez de Juan 
(jutge degà dels Jutjats de Reus): 

“Hem racionalitzat l’ús i el 
temps a cada jutjat” 
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neteja. Al llarg del dia, podien arri-
bar a venir entre 600 i 800 persones 
al dia”, comptabilitza. Per tant, la 
gestió va ser exhaustiva. Sí que hi ha 
tràmits que se solucionen en qües-
tió de minuts, però “el volum de gent 
no l’evita ningú”, completa. 

Per aquesta raó, el primer dels 
acords va tenir l’objectiu de limitar el 
volum de gent. “La manera de limitar 
l’entrada va aconseguir-se amb la 
reducció del nombre d’oficis que po-

díem fer al cap del dia. Per tant, si te-
nim 14 sales de vistes, vam acordar 
que només n’utilitzaríem la meitat 
diàriament. Això no vol dir que, avui 
en dia, fem menys judicis que abans 
(ja que en el sumatori d’aquests no 
hi ha grans diferències); però sí que 
hem racionalitzat l’ús i el temps a 
cada jutjat”, completa. 

Des que van reprendre l’activitat al 
juliol, reben entre 250 i 300 visitants 
diaris. “L’objectiu, ‘a priori’, és que 

no pugui entrar ningú que no estigui 
citat prèviament, excepte en el cas 
dels professionals dels sector, ad-
vocats i advocades i procuradors i 
procuradores, que tenen l’accés ga-
rantit”, explica. Aquest és el “gran” 
canvi, descriu. Que podria venir per 
a quedar-se perquè suposaria una 
millor racionalització del temps ju-
dicial? “Pot ser”, respon Álvarez. I 
aporta un exemple: “Abans un jut-
jat assenyalava vuit o nou judicis 
al dia, si se’n celebraven cinc, hom 

Jaume Morón, de l’Àrea Bàsica Policial
del Baix Camp i Priorat.

assumia que se'n suspendrien tres 
o quatre; ara, el que es fa és assen-
yalar cinc o sis i el percentatge de 
celebracions i d’èxit és més alt; per 
tant, el nombre de judicis no ha va-
riat tant. En tot cas, és més eficaç 
ara, perquè s’eviten les suspensions 
i s’evita fer venir gent per a res”. 

LA COMUNICACIÓ EN TEMPS
DE COVID

La comunicació va esdevenir un ele-

ment indispensable en la gestió de la 
pandèmia, com hem anat veient. El 
representant de la comissió de Re-
lacions amb l’Administració de Jus-
tícia (RAJ) de l’ICAReus, Luís Alca-
ñiz, vetlla pels drets dels col·legiats 
i col·legiades vers l’Administració de 
Justícia i d’altres operadors jurídics 
i, precisament, defensa la impor-
tància de mantenir una comunica-
ció fluida en la gestió d’una situació 
com l’actual. “Vam tenir molta sort 
de poder tenir al jutge degà de Reus 
tant a l’abast, ja que rebíem comuni-
cats cada dia i havíem de formalitzar 
acords amb ell perquè tot funcionés 
com cal”, descriu. També va ser un 
al·licient per tal d’adaptar-se amb 
rapidesa als canvis, “ja fos per ac-
cedir als jutjats amb cita prèvia al 
principi, per poder consultar expe-
dients o tenir accés al procediment 
de les actuacions”, acota. Tot plegat 
va suposar “moltes” trucades i “no 
sempre anava tot tan ràpid com ens 
hagués agradat, en alguns casos”, 
reconeix. Les vistes es van reduir i, 
també, “van aturar-se els procedi-
ments”, recorda. 

D’altra banda, Alcañiz valora que la 
pandèmia ha donat una petita em-
penta a certs procediments, els 
quals s’han pogut agilitzar força. 
Posa per cas l’apoderament  ‘apud 
acta’: “Amb l’arribada de la Covid-19, 
s’han apoderat procuradors/des de 
forma telemàtica per part del client, 
qui ho ha autoritzat amb el seu DNI. 
És una manera àgil de fer-ho i que 
facilita molt les gestions”, destaca. 
Recorda, també, l’agost parcialment 
hàbil per a la celebració de vistes i 
transcurs de terminis processals, 
així com la situació de congestió als 
Jutjats com a situacions realment 
“complexes”. “A l’estiu, els funcionaris 
van avançar feina i no van respectar 

el termini de les notificacions, així 
que els procuradors i les procurado-
res, advocats i advocades van sortir 
perjudicats perquè se’ls va vulnerar 
el dret al descans”, expressa.

Per a aquesta situació “ningú estava 
preparat”, enraona, per un altre cos-
tat, Orduna. En els primers dies ja va 
ser conscient que, per molt que ‘tru-
quessin a  les portes’, “no teníem més 
remei que buscar-nos nosaltres ma-
teixos les solucions, amb els mitjans 
i les possibilitats que teníem, espe-
cialment d’àmbit local” reconeix. A 
tall d’exemple parla dels EPI que ha-
vien encarregat des del Col·legi: “No 
van arribar perquè van ser requisats 
per Sanitat”. Així que van decidir anar 
farmàcia per farmàcia per a poder 
adquirir-ne i portar-ne, ells matei-
xos, a les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra i al Jutjat de Guàrdia, 
amb l’objectiu de posar-los a disposi-
ció dels col·legiats i col·legiades.

Tanmateix, fruit d’aquest “convenci-
ment”, la coordinació en l’àmbit local 
del partit judicial de l’ICAReus va ser 
“imprescindible” per tal de solucionar 
totes i cadascuna de les problemàti-
ques que diàriament se’ls presenta-
ven. “Des del primer moment, vam 
estar en contacte directe amb el 

Encarna Orduna
Pardo  

(degana de l’ICAReus):
“Malgrat les dificultats, els

nostres col·legiats i col·legiades 
no han deixat de fer guàrdies,

de defensar els drets i inte-
ressos dels seus clients i 

de fer formació” 

https://www.advocatsreus.cat/actualitat/sortim-als-mitjans-agost-inhabil
https://www.advocatsreus.cat/actualitat/sortim-als-mitjans-agost-inhabil
https://www.advocatsreus.cat/actualitat/comunicant-cgae-habilitacio-agost-i-mesures-limitatives-pels-advocatsdes
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jutge degà de Reus –subscriu Orduna 
a Alcañiz– i, a més, amb la jutgessa 
degana de Falset, el degà del Col·legi 
de Procuradors, la secretària coor-
dinadora dels LAJ, els Serveis Te-
rritorials de Justícia de Tarragona (i, 
concretament amb la seva delegació 
a Reus encapçalada per la senyora 
Montse Toledo); i, no cal dir-ho, tam-
bé amb els Mossos d’Esquadra de 
Reus, Cambrils i Falset i les Policies 
d’àmbit local”, posa en relleu. Gràcies 
a aquesta “comunicació constant” i 
“a la nostra coordinació, m’atreveixo 
a dir que vam aconseguir iniciati-
ves que després es van aplicar en 
altres partits judicials i això sempre 
ho agrairé a tots i totes perquè junts 
vam poder posar en marxa moltes 
actuacions que no van ser gens fàcils 
en altres partits judicials”, trasllada.

Pel que fa a la comunicació i coordi-
nació, Maria José Nadal també posa 
l’accent a  que es van adoptar molts 
acords i els procediments virtuals 
van fer-ho tot més senzill. “Alguns 
acords eren per a restringir l'accés 
de la ciutadania i professionals al 
Jutjat en el marc dels acords i direc-
trius del TSJC, que no van ser fàcils 
d'articular en tractar-se d'un edifici 
judicial amb una estructura precària, 
de dimensions reduïdes i habilitant 
un petit espai a l'entrada del Jutjat 

per a l'atenció de la ciutadania i, fins i 
tot, professionals”, valora. 

Altres acords també van produir-se 
per a concertar la suspensió de to-
tes les actuacions judicials, excepte 
les considerades essencials; altres, 
en relació amb l'assistència lletrada 
als detinguts i detingudes en co-
missaria, “ateses les peticions de 
la degana, per a dur-se a terme mi-
tjançant connexió telemàtica”. Així 
s’evitava la presència dels advocats 
i advocades a les dependències 
policials, “tot donant les oportunes 
instruccions a les comissaries de 
Mossos d'Esquadra”, matisa. 

Així i tot, creu que “es van produir 
moltes alteracions en poc temps, 
les quals van afectar directament la 
conducta dels professionals de l'ad-
vocacia pel que fa a la consulta d'ex-
pedients, presentació d'escrits, ac-

El jutge degà de Reus, Diego Álvarez de Juan.

cés al jutjat amb cita prèvia, etc. No 
tots els acords van ser rebuts amb 
el mateix grat; si bé sempre es van 
adoptar amb prèvia consulta i comu-
nicació amb la degana del Col·legi de 
l'Advocacia reusenc i per motius de 
salut pública; per a poder garantir 
les mesures de distanciament i ne-
cessària protecció de les persones”, 
conclou Nadal.

LA REDUCCIÓ DE MOBILITAT I LES 
RESTRICCIONS

La reducció de mobilitat i les res-
triccions també han donat lloc a un 
panorama ben diferent a la ciutat i 
això s’ha traslladat, també, en l’àmbit 
d’actuació dels lletrats i lletrades. Pel 
que fa a les estadístiques policials, 
Jaume Morón comunica que han ex-
tret les comparatives des del mes de 
març del 2020 fins a finals del passat 
any i les han comparat amb els ma-

Eva Ferran Roig (directora 
de Serveis Territorials de Justícia 

a Tarragona): “A les 447 sales de 
vistes dels jutjats de Catalunya 
s’han adquirit llicències Webex 

per celebrar vistes de forma 
telemàtica i segura”

teixos mesos del 2019. “Són millors, 
sens dubte, i el toc de queda hi ha 
tingut molt a veure; ens ha donat l’al-
ternativa de poder trobar més fàcil-
ment l’autor/a de la problemàtica”, 
esmenta. El resultat és una dismi-
nució dels delictes contra el patri-
moni en un 24%, segons els seus 
registres. Un cop s’entra en les di-
ferents tipologies delictives, d’altra 
banda, “els robatoris amb força, per 
posar un cas, han baixat un 21,81 %” 
i en els domicilis “en més del 50%”, 
indica. Els furts han disminuït “gai-
rebé un 40%”, assenyala l’intendent. 
Aquests resultats tan destacats, 
afegeix, “els relacionem amb la nova 
‘realitat’ de la pandèmia”.

La reducció de la mobilitat ha estat 
una realitat i el fet que es desplaci 
menys gent ha “disminuït la incidèn-

cia en casos de delinqüència en ge-
neral, tot i que l’àmbit on han crescut 
la majoria de casos ha estat el quo-
tidià; la gent ha estat més temps en 
convivència i això també ha generat 
una sèrie de tibantors”, destaca. 

La ciutadania, per un altre costat i 
arran el primer confinament de la 
pandèmia, ha assumit un cert “rol de 
vigilant” des de casa seva. “Rebem 
moltes trucades de persones que 
denuncien algú que s’ha saltat el toc 
de queda; ara hi ha perfils més ‘acti-
vistes’”, detalla. D’ençà que es va ini-
ciar aquesta restricció horària i fins 
al tancament d’aquesta edició, es 
van aixecar 130 actes relacionades. 

Pel que fa als delictes de violència de 
gènere i d’àmbit domèstic, registren 
també, “una disminució” de maltrac-
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taments en l’àmbit de la llar, en un 
16% i “han augmentat un 15% en ge-
neral les amenaces entre persones, 
no únicament en l’àmbit familiar”, 
afegeix. Això corroboraria que hi ha 
una major conflictivitat social i fa-
miliar per l’augment de la convivèn-
cia i “l’existència de problemàtiques 
econòmiques i d’altra mena, accen-
tuades per la Covid-19”, manifesta.

L’activitat telemàtica per part de la 
ciutadania també ha anat en aug-
ment. “En haver-hi més transaccions 
econòmiques per Internet, també hi 
ha hagut més volum de dades en mo-
viment i la prevenció i la precaució 
pròpia, sovint, no ha estat l’adequa-
da. Per això, s’han observat diverses 
estafes”, assenyala.  
 
LES TECNOLOGIES

Les tecnologies van facilitar d’allò 
més l’entesa a distància entre tots 
els agents jurídics. Maria José Na-
dal dóna suport a aquesta afirmació 
tot dient que, el ja esmentat sistema 
Webex “va resoldre moltes dificul-
tats”. Gràcies a aquesta platafor-
ma, s’ha pogut assistir al detingut 
o detinguda mitjançant videocon-
ferència. “L'establiment per part del 
Departament de Justícia de la Ge-
neralitat de Catalunya d’aquest sis-
tema de connexió, a través del qual 
els detinguts i detingudes prestaven 
declaració mitjançant videotrucada 
des de dependències policials, va 
evitar el trasllat a la seu judicial i va 
permetre interactuar a totes les per-
sones intervinents”, detalla.

D’aquesta manera, els lletrats i lle-
trades de l'acusació, de la defensa 
i el Ministeri Fiscal, des de la seva 
ubicació, van poder resoldre la si-
tuació personal dels detinguts o de- Eva Ferran Roig és la directora dels Serveis

Territorials de Justícia de Tarragona.

tingudes des del Jutjat, “tot enviant 
les resolucions judicials i declara-
cions mitjançant correu electrònic a 
la comissaria dels Mossos d'Esqua-
dra de Reus, a la de Falset o a la de 
Móra d’Ebre per a la seva signatura 
i notificació als detinguts i detingu-
des”, transmet.

Encara avui, fa saber Nadal, es man-
té Webex, no únicament per a la po-
sada a disposició judicial de detin-
guts i detingudes, sinó també “per a 
la celebració d'audiències prèvies en 
procediments civils, tret que evita 
desplaçaments innecessaris i que 
està resultant útil i eficaç, malgrat 

l'existència, a vegades, de dificultats 
tècniques”, resol.

Eva Ferran Roig, per la seva ban-
da, diu que, en l’àmbit judicial, s’ha 
avançat “molt” i el Departament “va 
proveir de portàtils algunes juris-
diccions considerades prioritàries”. 
“Els àmbits coberts van ser els més 
afectats per la Covid-19, és a dir,  els 
mercantils, socials, família especia-
litzada i contenciós-administratiu. 
També es van dotar de portàtils els 
Registres Civils amb més càrrega de 
feina”, remarca.

A banda, es va treballar “intensa-

ment” en la celebració de vistes te-
lemàtiques. “Les 447 sales de vistes 
dels jutjats de tota Catalunya estan 
equipades amb el sistema de grava-
ció i videocomunicació ARCONTE2 
des del 2014 i ara s’han adquirit lli-
cències Webex de tal forma que es 
puguin celebrar vistes de forma te-
lemàtica i segura, tot fent possible 
poder tenir una connexió simultània 
i que es pugui fer des de qualsevol 
mena de dispositiu”, acota Ferran.

MILLORA EN LES AGENDES
DELS LLETRATS I LLETRADES

“La pandèmia, almenys als Jutjats de 

Reus, ens ha ajudat a ser més racio-
nals amb el temps i pel que fa a l’ús 
dels recursos. Aquesta és, potser, 
la qüestió en la qual havíem de tre-
ballar”, afirma Álvarez de Juan. Veu 
com a una evidència la millora en 
les agendes dels lletrats i lletrades. 
“Al principi, quan vam haver d’apli-
car les mesures de seguretat, xo-
cants per als lletrats i lletrades, va 
ser fonamental la comunicació amb 
l’ICAReus. Amb la degana Encarna 
Orduna Pardo i amb Luís Alcañiz, de 
la CRAJ del Col·legi, vam estar en 
contacte continu, així com amb el 
Col·legi de Procuradors”, resumeix. I 
és que, com dèiem, es va limitar l’ac-
cés als jujtats en els inicis de la pan-
dèmia, tot provocant que els profes-
sionals no poguessin accedir-hi si no 
tenien assenyalada una vista. “Va ha-
ver-hi alguna queixa, però tot va tor-
nar al seu lloc aviat. La realitat actual 
és que hi ha menys suspensions”, 
reitera. Valora que la comunicació 
amb els diferents operadors i ope-
radores jurídics ha de ser “propera” i 
que ha de tenir lloc si no diàriament, 
d’allò més sovint. “D’aquesta manera, 
qualsevol incidència es pot resoldre 
de forma àgil”, afegeix. 

L’accés als expedients també es va 
veure afectat amb l’arribada de la Co-
vid-19. “Amb els casos d’instrucció i 
els penals és sempre més complicat, 
perquè no estan digitalitzats; amb 
instància no hi va haver cap proble-
ma perquè hi ha expedient digital. 
Aquest factor és un problema, per-
què seguim amb el paper i l’advocat 
o l'advocada, el procurador o la pro-
curadora ha de veure l’expedient en 
físic. Per fer-ho, ha de venir al Jutjat 

i demanar el document inicial. Això, 
en un moment prehistòric de la pan-
dèmia, va suposar un inconvenient, 
perquè l’accés a l’expedient és un 
dret essencial”, assenyala. I és que 
tampoc sabien si els expedients eren 
un altre element de contagi al princi-
pi. 
Amb l’actual accés lliure per a pro-
fessionals als Jutjats tot això ja no 
és un problema i l’accés als expe-
dients és senzill. El jutge degà de 
Reus remarca, pel que fa a l’accés 
als Jutjats, que “vam demanar un 
ús racional del dret d’accés, en el 
seu moment, perquè és un dret i no 
un privilegi; l’advocat o l'advocada 
ve a la seu judicial reusenca a tre-
ballar; al principi de la pandèmia i 
en l’exercici d’aquest dret, vam de-
manar que s’exercís de forma lògica 
i amb prudència, que no s’abusés 
d’aquest dret i que la causa esti-
gués justificada”, prioritza. 

Preguntat sobre si alguna qüestió 
es podria haver millorat pel que fa 
a la gestió feta arran de la pandè-
mia, Álvarez de Juan diu que “tot es 
pot fer millor, però preveure què fer 
en una pandèmia és impossible per 
definició; la Covid-19 ha creat es-
cenaris mai vistos, les circumstàn-
cies canviaven del matí a la tarda”, 
recorda. 

Maria José Nadal  
(llavors degana en funcions

del Jutjat de Falset):
“Es van produir moltes altera-
cions en poc temps, les quals

van afectar directament la
conducta dels professionals 

de l'advocacia” 
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Des de Serveis Territorials, Eva Fe-
rran Roig complementa tot plegat 
dient que “el desconeixement inicial 
de certs comportaments del virus, 
van comportar certes situacions 
canviants i adopcions de criteris 
diferents que, en tot moment, es 
van explicar i traslladar. Vagi per 
endavant que agraeixo la sempre 
bona disposició de la degana de 
l’ICAReus, és la col·laboració entre 
totes que ens permet avançar”, opi-
na. La intenció, continua, ha estat 
“donar la millor resposta possible”. 
“En el nostre cas, hem adaptat ac-
cessos, procediments i espais i, a 
la vegada, hem adoptat mesures de 
prevenció (mampares, gel hidroal-
cohòlic, mascaretes, distància de 
seguretat...). Hem intentat donar 
informació clara i transparent sobre 
quines eren les mesures vigents en 
tot moment, i totes i tots, crec, que 
hem estat, i estem, a l’alçada de les 
circumstàncies”, corrobora.

MOMENTS D’INCERTESA

L’arribada de la Covid-19 va portar 
moments d’incertesa a la profes-
sió: la inactivitat judicial i, pos-
teriorment, la reobertura amb li-
mitacions d’accés al Jutjat, cites 
prèvies, problemes per accedir als 
expedients judicials, l’habilitació de 
gran part del mes d’agost, etc. “Es 
va haver de dur a terme moltes ac-

tuacions des del CGAE amb relació 
al Ministeri de Justícia per l’activitat 
dels Jutjats, per tal d’aconseguir, 
per llei, l’accés dels professionals 
als Jutjats i també posant en marxa 
un canal de queixes per correu a la 
comissió de RAJ del Col·legi perquè 
els companys i companyes pogues-
sin traslladar-nos les situacions 
que vivien dia a dia amb els Jutjats 
i, d’aquesta manera, poder-les so-
lucionar com més aviat millor”, fa 
saber la degana de l’ICAReus.

Maria José Nadal, degana en funcions del Jutjat
de Falset al principi de la pandèmia. 

Luís Alcañiz   
(CRAJ de l'ICAReus):

“Vam tenir sort de tenir el jutge 
degà de Reus a l’abast, rebíem 
comunicats cada dia i havíem   
de formalitzar molts acords 

perquè tot funcionés
com cal” 

Jaume Morón   
(ABP del Baix Camp i Priorat): 
“He vist canviar la forma de 
relacionar-se, ja que el risc

de contagiar-nos ens
condiciona”

Malgrat les dificultats, “els nostres 
col·legiats i col·legiades no han 
deixat de fer guàrdies, de defen-
sar els drets i interessos dels seus 
clients i de fer formació, un altre 
gran pilar que s’ha potenciat d’allò 
més”, recorda. Tota la situació de 
la Covid-19, expressa, ha provocat 
que “dediquem molts més esforços 
a fer efectiva l’adaptació tecnològi-
ca del nostre Col·legi. Cal mirar de 
cara al futur i cal fer una aposta en 
aquest sentit”, finalitza Orduna.
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Comissió de Relacions amb 
l’Administració de Justícia

Comissió de Formació i Escola de
Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà

En matèria de relacions amb l'Administració de Justícia, 
la comissió col·legial ha estat clau en la gestió de l’arri-
bada de la pandèmia, ho tractem a l’apartat monogràfic 
dedicat a la Covid-19. D’altra banda i de cara a aquest 
2021, ja hi ha disponible al web ELS CALENDARIS DE 
GUÀRDIES I D'APODERAMENTS ‘APUD ACTA’. Podeu ac-
cedir-hi tot clicant aquí. 

Ja arribats a l’11 de març de 2020, la 
comissió formativa de l’ICAReus va 
dur a terme una conferència sobre 
les ‘Novetats en els arrendaments 
urbans: anàlisi del RDL 7/2019’, de 
la qual se’n va encarregar la docto-
ra en Dret i responsable de l’Oficina 
d’Habitatge del Consell Comarcal 
del Tarragonès, Elga Molina Roig. 

El 16 de juliol es va dur a terme, en 
aquest cas de forma telemàtica, 
la ponència ‘L’Anàlisi Pràctica de 
la reforma de l'ISD. Beneficis de 
l’empresa familiar’, organitzada per 
l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem 
Maria de Brocà del Col·legi reusenc 
amb la col·laboració del CICAC. La 
trobada virtual va anar a càrrec 
de l’advocada especialista en Dret 
Fiscal, Belén Cabrera Vendrell i va 
dur-se a terme arran que, el passat 
30 d'abril es publiqués, a Catalunya, 
la Llei 5/2020, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del 
sector públic i de creació de l'Im-
post sobre instal·lacions, les quals 
incidien en el medi ambient i per la 
qual s'introduïen mesures fiscals 
que afectaven tant a determinats 

La comissió de Formació i Escola de Pràctica Jurídi-
ca Guillem Maria de Brocà de l’ICAReus va estar d’allò 
més activa l’any 2020. I és que la formació va esdevenir, 
arran l’arribada de la pandèmia i especialment durant el 
primer confinament, un gran pilar, el qual es va poten-
ciar a través dels diferents canals telemàtics. Des de 
l’ICAReus, es va fer difusió tant de les sessions forma-
tives del propi Col·legi, com de les promogudes des del 
CICAC (en format de ‘webinar’, per exemple), el Conse-
jo General de la Abogacía Española (CGAE) i altres ens 
col·legials del territori. 

Pel que fa a l’activitat duta a terme des de la comissió de 
Relacions amb l’Administració de Justícia (CRAJ) al llarg 
del passat 2020, el seu responsable i vicedegà de l’ICA-
Reus, Luís Alcañiz, va assistir l’11 de febrer a la reunió de 
la comissió homòloga del CICAC. Més endavant, el dia 27 
del mateix mes, Alcañiz va reunir-se amb la Fiscalia de 
Menors de Tarragona.
   

Sergi Guillén, responsable de la comissió (esquerra) i Nacho Alamillo 
Domingo (dreta) durant la conferència.

Durant la conferència en matèria d’arrenda-
ments urbans a càrrec de la doctora en Dret, 
Elga Molina Roig. 

Pel que fa a les conferències formatives organitzades 
pel Col·legi reusenc, el 20 de febrer de 2020 es va dur 
a terme una que va dur per títol ‘Aspectes legals de la 
regulació de la tecnologia de registre distribuït i bloc-
kchain’, la qual va anar a càrrec de l’advocat, Nacho 
Alamillo Domingo.

tributs cedits com a propis. Entre 
ells, hi havia l’Impost sobre Succes-
sions i Donacions, un dels més afec-
tats, tot destacant les seves modi-
ficacions, amb caràcter general, pel 
seu potencial impacte agreujant. 
L'objectiu va ser, doncs, analitzar 
aquestes mesures des d'un punt de 
vista pràctic i de planificació, po-
sant-hi l'accent en la transmissió de 
l'empresa familiar principalment.

Pels volts de l’octubre, l’Escola de 
Pràctica Jurídica Guillem Maria de 
Brocà va programar un altre col·lo-
qui virtual, ‘La Llei per la contenció 
de rendes de lloguer a Catalunya’, 
on va participar, de nou, la doctora 
en Dret Elga Molina Roig. La ses-
sió formativa va tenir la finalitat de 

posar en coneixement dels i de les 
assistents el contingut de la norma 
que, recentment, havia aprovat el 
Parlament de Catalunya per tal limi-
tar els preus dels lloguers d’habitat-
ge a Catalunya. 

Arribats al novembre, la comissió 
formativa i la de Drets Humans del 
Col·legi van organitzar, conjunta-
ment, una conferència sobre ‘Per-
sones Trans*: normativa d’aplica-
ció i tracte professional’, que va 
dur a terme l’advocada i membre 
de la comissió de Drets Humans de 
l’ICAReus, Laura González Tejedor. 
La cita va centrar-se en el tracta-
ment adreçat a les persones trans* 
en l’àmbit legal i el personal. Gon-
zález Tejedor va explicar, també, la 
normativa aplicable LGTBI+, de la 
diversitat i del tracte cap a aquesta 
diversitat.

D’altra banda i en matèria formativa, 
la comissió de Tecnologies de l’Ad-
vocacia del CICAC, amb l’objectiu de 

https://www.advocatsreus.cat/serveis-collegials
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Els alumnes va tenir aquest 2020 moltes dificultats per 
tal d’adaptar la seva formació a la crisi sanitària. Mal-
grat tot, el responsable d’impartir la part formativa del 
Màster d’Accés a l’Advocacia a l’ICAReus, Gerard Fort 
i Robert, va treballar perquè els i les joves poguessin 
acompanyar els lletrats i les lletrades a les seves ses-
sions de guàrdia per tal de complementar aquesta part 
pràctica tan essencial en el seu aprenentatge. Els i les 

La comissió formativa de l’ICAReus 
va crear un nou espai al web el se-
tembre de 2020 anomenat ‘càpsu-
les formatives’ (podeu consultar-lo 
en aquest enllaç). En aquest racó 
de la pàgina web, hi ha ‘càpsules’ 
o breus vídeos explicatius sobre 
qüestions en matèria jurídica. Les 
peces que hi ha ara disponibles 
tracten diferents aspectes pràc-
tics de la prova en el procés penal. 

El 24 de novembre va dur-se a terme una doble sessió 
formativa, organitzada per la comissió formativa reu-
senca: per una banda, el magistrat del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya (TSJC), Carlos Hugo Do-
mènech, va parlar sobre els Expedients Temporals de 

Màster d’Accés a l’Advocacia

Càpsules formatives

Comissió de Drets Humans
La comissió de Drets Humans de 
l’ICAReus també va tenir l’agenda 
atapeïda l’any passat. Per posar un 
cas i, juntament amb l’Aula de Drets 
Humans de la Fundació de l’Advoca-
cia Espanyola, van organitzar dues 
sessions en línia pels volts del mes 
de maig. Una va estar relacionada 
amb ‘La infància davant els procedi-
ments judicials’, va anar a càrrec de 
l’advocada especialista en protecció 
dels drets de la infància no acom-
panyada, Patricia Fernández Vicens. 
La segona va dur-la a terme l’advocat 
expert en litigis davant el Tribunal 
Europeu de Drets Humans, Diego 
Fernández Fernández, i va tractar els 
‘Criteris d’admissibilitat de deman-
des davant el Tribunal Europeu de 
Drets Humans’.

D’altra banda i arribat el mes de se-
tembre, la comissió de Drets Humans 
del Col·legi reusenc va mostrar el seu 
rebuig a l’empresonament i mort de 
la lletrada turca Ebru Timtik a través 
d’un manifest, tot denunciant l’estat 
crític dels companys Nasrin Sotou-
deh i Aytaç Ünsal, també condem-
nats per l’exercici de la seva profes-
sió en defensa dels drets humans. 
Per aquest motiu es va realitzar un 
minut de silenci davant l’edifici judi-
cial de Reus el 7 de setembre. 

Al novembre, l’Aula de Drets Humans 
de la Fundació de l’Advocacia Espan-
yola i la comissió de Drets Humans del 

Col·legi reusenc van organitzar una 
sessió sobre ‘Els delictes d’odi a Es-
panya’ que es va poder seguir en línia.

El mes d’octubre, l’advocada i mem-
bre de la comissió de Drets Humans 
del Col·legi, Dolors Cailà, en repre-
sentació de l’ens col·legial, va assistir 
a l’acte de lliurament del XXXVI Me-
morial per la Pau i lliurament del 36è 
Memorial Josep i Liesel Vidal, que 
convoca cada any el Centre de Lec-
tura i l’Associació Vidal i Llecha per 
tal de distingir persones i entitats 
dedicades a la defensa i al foment de 
la pau, el desarmament, l’ecologia i la 
fraternitat universal.

seguir treballant per apropar les 
noves tecnologies a tothom, va or-
ganitzar el 20 de novembre de 2020 
un ‘WbinCICAC-TECH’ sobre ‘Fake 
News: però, qui decideix que és 
desinformació?’ mitjançant la pla-
taforma ZOOM. La degana Encarna 
Orduna, en aquest cas, va ser l’en-
carregada de presentar aquesta 
conferència. 

Durant la sessió formativa sobre ‘fake news’, en la 
qual Orduna va fer la introducció corresponent. 

Imatge de difusió per anunciar la creació de la 
nova secció a les xarxes socials del Col·legi. 

Imatge relacionada amb la sessió sobre
delictes d’odi a Espanya duta a terme en línia.

Regulació d'Ocupació (ERTO) en temps de Covid-19; i, 
d’una altra, la magistrada del Jutjat Social d'Execució 
de Barcelona, Mar Serna Calvo, va abordar novetats 
concursals en l’àmbit laboral a ‘Novetats concursals en 
l'àmbit laboral i els processos d'execució’.

La intenció, però, és que de cara 
al futur, la secció ‘càpsules forma-
tives’ eixampli el seu material de 
consulta amb més continguts.

joves, tot portant el certificat pertinent, van poder ac-
cedir a espais tan habituals en l’exercici de la professió 
com és el cas de la comissaria o els Jutjats de la ciutat.

Val a dir, que tant la convocatòria com l’examen d’ac-
cés a l’advocacia es va dur a terme de forma telemà-
tica el juliol de 2020 a causa de la pandèmia. Aquesta 
prova, convocada de forma conjunta pel Ministeri de 

Justícia i la Secretaria General d’Universitats, es tracta 
d’un requisit previ a l’exercici de l’activitat professional 
i obligatori arran l’entrada en vigor de la Llei 34/2006.

COMISSIONS

https://www.advocatsreus.cat/capsules-formatives
https://mcusercontent.com/634080985b0ffa52550481965/files/031f43db-25b8-4667-bb49-3c5f6124c640/Manifest.pdf
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Comissió de Taxació de 
Costes i Jura de Comptes
En matèria d’honoraris, des de la comissió de Taxació de 
Costes i Jura de Comptes destaquen una sentència i un 
del Suprem a tenir en compte.

Imatge de la campanya de difusió del Dia de la Justícia 
Gratuïta i del Torn d’Ofici. 

Comissió del Torn d’Ofici

Comissió de Deontologia

Comissió de Mediació

La comissió del Torn d’Ofici de l’ICAReus ha tingut molts 
assumptes a gestionar amb l’arribada de la Covid-19. Per 
exemple, a principis de març, tant la degana Encarna Or-
duna com la responsable de la comissió del Torn d’Ofici, 
Cristina Santos, van reunir-se amb l’intendent Jaume 
Morón, cap de l’ABP Baix Camp-Priorat Mossos d’Esqua-
dra per comentar qüestions relacionades amb la gestió 
de la pandèmia.

D’altra banda, la celebració del DIA DE LA JUSTÍCIA GRA-
TUÏTA I EL TORN D'OFICI el 12 de juliol va veure’s afecta-
da per la crisi sanitària. Per això, no es va poder col·locar 

Amb l’arribada de la Covid-19, des 
de la comissió de Deontologia de 
l’ICAReus es va fer difusió sobre la 
detecció, a xarxes socials, de des-
patxos que, aprofitant la pandèmia, 
feien córrer publicitat ‘irrespon-
sable’ dels seus serveis professio-
nals destinats, precisament, a les 
persones afectades o, fins i tot, als 
seus hereus. Al respecte i encara 
que no es va detectar cap d’aquests 

Des de la comissió de Mediació, el seu responsable, Robert Giménez, va escriure un article sobre la mediació i l’advo-
cacia al web del CICAC. Llegiu-lo aquí. 

cap punt d’informació de la justícia gratuïta al vestíbul 
de l’edifici judicial de Reus, com cada any anaven duent a 
terme membres de la comissió del Torn d’Ofici. En el seu 
defecte, Cristina Santos va destacar la importància de 
la justícia gratuïta com a servei per a la ciutadania a una 
entrevista pregunta-resposta disponible al web col·le-
gial i que du per titular ‘L’assistència jurídica gratuïta 
és un servei públic i un dret que garanteix l’accés a la 
justícia en condicions d’igualtat a la ciutadania’.

El Tribunal Suprem (TS) va dictar, en una interlocutòria 
del 15 de setembre de 2020, en la qual a banda de re-
sumir la seva jurisprudència en matèria d'honoraris de 

lletrat estableix que no pot aplicar-se el límit del terç 
previst en l'art. 394.3 LEC, quan el resultat de la limi-
tació llanci minutes amb quantitats ridícules, absolu-
tament desproporcionades amb el treball professional 
desenvolupat en funció de la complexitat de l'assumpte 
i les seves incidències.

El TS, d’altra banda, va establir en una sentència del ple 
celebrat el 17 de setembre de 2020 que no és possible 
aplicar l'excepció a la regla de venciment objectiu en 
plets sobre clàusules abusives en les quals la deman-
da del consumidor es veu íntegrament estimada. Així, 

exclou la possible aplicació de l'excepció al principi de 
venciment objectiu per la concurrència de seriosos 
dubtes de dret (394.1 LEC).

D’altra banda i pel que fa a les activitats realitzades 
durant el 2020 per part de la comissió, la degana de 
l’ICAReus, Encarna Orduna Pardo, i el responsable de 
la comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes 
del Col·legi reusenc, Jordi Antón García, van assistir a 
la reunió de la comissió de Taxació de Costes i Jura de 
Comptes del CICAC per videoconferència el 25 de març.

despatxos i professionals a la de-
marcació de Tarragona, des de la 
comissió deontologia van recordar 
que, d’acord amb l’article 36.1d), de 
la Normativa de l’Advocacia Catala-
na, es considera “publicitat il·lícita” 
aquella adreçada a les víctimes di-
rectes o indirectes de catàstrofes, 
calamitats públiques o altres suc-
cessos que hagin produït un nombre 
elevat de víctimes per tal d’oferir-los 

els seus serveis professionals, fins 
que no hagin transcorregut 45 dies 
des dels fets. 

Aquesta prohibició queda sense 
efecte si els serveis han estat sol·lici-
tats expressament per la víctima. En 
aquest sentit, des de la comissió van 
enllaçar un article del CGAE sobre la 
prohibició de fer publicitat serveis 
legals per als afectats de la Covid-19.

La comissió també està d’enhorabona, ja que l’ICAReus 
aposta per tenir un Centre de Mediació a Reus, del qual 
se n’ha creat un reglament de funcionament. Aquest 
document ha passat per una exposició pública als 
col·legiats i col·legiades i, la seva aprovació es farà pa-
lesa durant aquest mes de febrer del 2021. “La majoria 

Creació del Centre de Mediació
dels col·legis que pertanyen al CICAC disposen d’aquest 
òrgan. El Col·legi de Reus encara no i era necessari. Ara 
que hi haurà un centre, es podrà vetllar de manera in-
tegral perquè el servei dels mediadors i de les media-
dores sigui de qualitat, és a dir, dut a terme per experts 
i expertes amb titulació i formació acreditada”, explica 
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https://mediacio.cicac.cat/articles/mediacio-i-advocacia-un-binomi-necessari-en-la-nova-justicia-del-segle-xxi/
https://www.advocatsreus.cat/actualitat/lassistencia-juridica-gratuita-es-un-servei-public-i-un-dret-que-garanteix-lacces-la
https://www.advocatsreus.cat/media/155/edit
https://www.advocatsreus.cat/media/155/edit
https://www.advocatsreus.cat/media/156/edit
https://www.advocatsreus.cat/media/156/edit
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-comision-de-deontologia-de-la-abogacia-recuerda-la-prohibicion-de-publicitar-servicios-legales-para-los-afectados-por-el-covid-19/
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Robert Giménez. Fins ara, les possibles derivacions les 
assumia la comissió. 

Ara, es farà una passa endavant tot assolint “un repte”, 
descriu Giménez. “Ja se’n feien de derivacions intraju-
dicials. Arran la vigència de la Llei 9/2020 del 31 d’oc-
tubre, però, la sessió prèvia informativa en mediació 
esdevindrà obligatòria per a les dues parts. Abans, tot 
plegat, no existia”, expressa. De fet, en posa un exem-
ple: “En un procediment de família, on s’han d’organitzar 
custòdies, poden produir-se discussions i bloquejos 
emocionals i sovint és complex arribar a una entesa. En 
una sessió de mediació es pot crear un espai amb un 
marc més informal i íntim”. 

Giménez parla d’un increment de demandes al llarg dels 
últims anys –i encara més amb la Covid-19–. La me-
diació, en aquest cas, esdevé una “eina clau”, apunta. 
A banda de la sessió informativa obligatòria, “la pròpia 
llei ha modificat certes qüestions del Codi Civil de Cata-
lunya i la Llei de Mediació en l’àmbit del dret privat (Llei 
15/2009)”: si una part no es presenta al Centre de Me-
diació sense causa justificada ‘es pot presumir’ que pot 
haver-hi ‘mala fe’, fins i tot amb una repercussió a les 
costes del procediment (article 247 LEC).

Descàrrega de feina per a l’advocat i l’advocada

La mediació segrega la part tècnica i jurídica que per-
tany a l’advocat i advocada i “s’encarrega dels interes-
sos i posicions de les parts”, esmenta el responsable 
de la comissió. D’alguna manera, agilitza el conflicte i 
descarrega de feina l’advocat o l’advocada, els quals, 
potser, no tinguin aquesta competència; o, en cas de 
tenir-la, poden centrar-se, únicament, en una part, 
tot aconseguint descarregar-se de tensions un cop el 
mediador o  mediadora ha arribat a un possible acord 
de mediació, document jurídic el qual l’advocat o ad-
vocades, després, ha ‘d’homologar’ o ‘traduir’ –per dir-
ho d’alguna manera–, arribat el seu torn. “No cal que el 
lletrat o lletrada faci de psicòleg, sinó que poden per-
metre’s derivar la feina més ‘emocional’ als advocats o 
advocades experts en mediació, és a dir, els mediadors 
i les mediadores. Aquests, amb una diversitat de me-
canismes, s’encarreguen –entre altres funcions–, de 
que pugui sorgir un acord, sigui parcial o total, entre les 
dues parts”, afegeix. 

Ara bé, dins el camp de la mediació cada cas és un món 
i “cada procediment passa per un procés diferent”, ma-
tisa. La mediació atén les dues parts “en viu” i, en funció 
del nivell de tensió, s’assegura el manteniment de la co-
municació entre les dues parts. 

Un món encara d’allò més ‘desconegut’ 

La mediació, com continua Giménez, és una “eina faci-
litadora”, que alhora és força “desconeguda” en l’exerci-
ci de la professió. “El problema és el desconeixement 
d’aquest mecanisme, el qual facilita la feina de l’advo-
cat i l’advocada. Un lletrat o una lletrada no pot exercir 
de mediador o mediadora i d’advocat o advocada alho-
ra, s’ha de fer compatible mitjançant un procediment 
individualitzat”, manifesta. 

La mediació la descriu com a “un sistema alternatiu” 
que té el conflicte, un que té un cost per sessions, però 
que alhora té un sistema d’assistència jurídica gratuïta. 
“Quan una causa contenciosa esdevé en mutu acord, 
sempre s’estalviarà el temps i l’estrès que pot implicar 
un procediment judicial. Tot plegat, també repercutirà 
en l’abaratiment dels honoraris dels professionals impli-
cats. La prioritat, però, és arribar a un acord”, manifesta.  

De fet i tot i que depèn de l’objecte de conflicte, la me-
diació ha d’estar resolta o ha de durar, com a màxim, 60 
dies hàbils, malgrat que es pot allargar a 30 dies més 
de forma excepcional; en tot cas, “si el jutge veu que hi 
ha possibilitats de poder derivar la causa a mediació, 
ho fa i agenda la data de la propera vista”, indica. Si en 
aquest termini s’arriba a una entesa, hi ha una reducció 
automàtica”, exposa.

Del 2 de novembre fins al 2 de des-
embre van tenir lloc les IX Jornades 
de Mediació de Tarragona. S’hi van 
dur a terme diferents conferències 
en el marc de la mediació. Podeu tro-
bar tota la informació al programa.

IX Jornades de Mediació de Tarragona
(del 2 de novembre al 2 de desembre).

Imatge que es va difondre per tal d’informar 
sobre la realització de les jornades. 

Comissió d’Igualtat
i Violència de Gènere 
La comissió d'Igualtat i Violència de Gènere (VIGE) del Col·legi reusenc va dur a terme l’any 2020 les següents activitats:

La Comissió d’Igualtat del CGAE, juntament amb la 
col·laboració d’Unión Profesional, va organitzar la I Tro-
bada de Dones Professionals el 4 de març a la seu del 
Consejo. La comissió homòloga reusenca va fer difusió 
de la trobada via web i xarxes socials. 

I Trobada de Dones Professionals (4 de març).

COMISSIONS

https://advocatsreus.us18.list-manage.com/track/click?u=634080985b0ffa52550481965&id=c1d2c2f1bc&e=477bba1669
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Juntament amb la resta de col·legis que formen part 
del CICAC, l’ICAReus treballa per promoure la utilització 
d’un llenguatge inclusiu, així com donar visibilitat i fo-
mentar la participació de les dones en la vida col·legial 
cada dia de l’any. El Dia Internacional de la Dona, el 8 
de març, es va tornar a recordar tot plegat a través del 
web col·legial i les xarxes socials. Entre d'altres missat-
ges, es  va compartir el de ‘TENIM UN PLA, TENIM UN 
PROPÒSIT: ADVOCACIA EN IGUALTAT’. D’altra banda, la 
comissió d’Igualtat i VIGE del Col·legi de Reus també va 
preparar un article d’opinió. Podeu llegir-lo aquí.

De fet, dies abans i des de la comissió d’Igualtat i VIGE 
de l’ICAReus, van dur-se a terme activitats de sensibilit-
zació per a la ciutadania. Per una banda, membres de la 
mateixa van instal·lar el 5 de març un punt d’informació 
a la planta baixa de l’edifici judicial amb la finalitat de 
donar a conèixer la comissió i conscienciar la societat 
contra la violència de gènere, tot donant informació so-
bre les activitats que duen a terme i com s’organitza la 
comissió. 

D’altra banda, el 6 de març, membres de la comissió van 
instal·lar un altre punt informatiu compartit amb l’Ajun-
tament de Reus i el Consell Municipal de Polítiques de 
Gènere a la plaça del Prim de la ciutat. Allà van fer visi-
ble a la població totes les iniciatives, propostes i activi-
tats que realitza l’agrupació col·legial.

La comissió d'Igualtat i VIGE de l’ICAReus va estar pre-
sent de forma telemàtica al ‘XII Congreso de Salud, Bien-
estar y Empresa para Directivas y Empresarias’ el passat 
8 de juliol, un acte organitzat per W360º Congress. 

El  24 de setembre va tenir lloc a la seu del CGAE les VIII 
Jornades d’Advocats i d’Advocades de Violència de 
Gènere. Des de la comissió de l’ens col·legial reusenc, 
s’hi va donar difusió a través de les xarxes socials. 

Membres de la comissió d’Igualtat i VIGE de l’ICAReus 
van estar presents i van fer ressò de la VIII Cimera te-
lemàtica de Dones Juristes, organitzada per la comis-
sió delegada d’Igualtat, Diversitat i Inclusió del Col·legi 
d’Advocats de Madrid. Aquí teniu les conclusions. 

Dia Internacional de la Dona (8 de març).

XII Congreso de Salud,
Bienestar y Empresa para
Directivas y Empresarias
(8 de juliol).

VIII Jornades d’Advocats i 
d’Advocades de Violència de 
Gènere (24 de setembre).

VIII Cimera de Dones
Juristes (29 i 30 d’octubre).

COMISSIONS

A dalt, actes realitzats amb motiu del Dia Internacional de la Dona el pas-
sat 8 de març. A l'esquerra, imatge per al Dia Internacional de la Dona. 

Imatge de l’acte organitzat per W360º Congress.

Lema de les jornades d’advocats i advocades impulsat des del CGAE.

Imatge promocional de la VIII Cimera de Dones Juristes. 
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https://mcusercontent.com/634080985b0ffa52550481965/files/5491f43f-9b87-4249-844c-e1c35eb43bdc/article.pdf
https://advocatsreus.us18.list-manage.com/track/click?u=634080985b0ffa52550481965&id=9738b82f8f&e=477bba1669
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Amb l'apropament del Dia Internacional per a l'Elimina-
ció de la Violència contra la Dona el 25 de novembre, des 
de la comissió d’Igualtat i VIGE de l’ICAReus van prepa-
rar un article sobre llenguatge inclusiu (llegiu-lo aquí) i 
un altre sobre l’eliminació d’aquesta mena de violència 
amb l’objectiu de fomentar la igualtat (llegiu-lo aquí). A 
més, aquests continguts es van publicar a diferents mi-
tjans de comunicació locals. 

 • Reusdigital.cat. Vegeu-lo aquí i aquí. 
 • Diari de Tarragona. Vegeu-lo aquí.
 • Diari Més. Vegeu-lo aquí.

La comissió de Drets Humans del 
CICAC va planificar una sessió in-
formativa sobre la modificació de 
la Llei 5/2008, del dret de les do-
nes a eradicar la violència mas-
clista, arrel de la recent aprovació 

Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència
contra la Dona (25 de novembre).

Sessió informativa sobre la modificació de la Llei 5/2008, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista (15 de gener).

COMISSIONS

Imatge de la jornada formativa de la comissió 
de VIGE del CICAC amb motiu del Dia Internacio-
nal per a l’Eliminació de la Violència Envers les 
Dones. 

El mateix dia 25 de novembre tam-
bé es va dur a terme una conferèn-
cia en línia, ‘Present i futur de la 
dispensa de l’obligació de decla-
rar. La dispensa del menor i el 
seu deure de protecció.  Com es 
quantifica el mal moral?’. Va anar a 
càrrec de la jutgessa del Jutjat Pe-
nal número 1 de Reus, Mª del Pra-
do Escoda Merino, i del fiscal de 
Reus, Javier Goimil Señaris.

Un dia abans i, també amb motiu de Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència Envers les Dones, des 
de la comissió de VIGE del CICAC es va organitzar una 
jornada formativa per commemorar aquest dia. Es van 
organitzar dues taules que van abordar dos temes: la 
perspectiva de gènere en la justícia per una banda i 
les violències de gènere en línia per una altra. La vice-
presidenta del CICAC, la presidenta de la comissió de 
VIGE i Igualtat del CICAC i degana de l’ICAReus, Encarna 
Orduna, va encarregar-se de la cloenda de la jornada.

de la Llei 17/2020 del 22 de desem-
bre, que va entrar en vigor el 24 de 
desembre 2020. Aquesta sessió va 
tenir lloc el 15 de gener d’aquest 
any a través de la plataforma Zoom. 
Encarna Orduna, en qualitat de 

presidenta de la Comissió de VIGE i 
Igualtat del CICAC i degana de l’ICA-
Reus, va presentar juntament amb 
la presidenta del CICAC i la degana 
de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, Mª Eugènia Gay, l’acte.

Comissió per a la Protecció 
dels Drets dels Animals
El membre de la comissió per a la Defensa dels Drets dels Animals de l’ICAReus, Jaume Gilabert, va dedicar un article al 
bloc del CGAE sobre les mesures cautelars en el maltractament animal. Llegiu-lo aquí.

Arran la pandèmia, el Servei d’Orientació Jurídica Ani-
malista (SOJA) de la comissió per a la Protecció dels 
Drets dels Animals de l’ICAReus s’hi va adaptar tot am-
pliant l’horari d’atenció a la ciutadania. El servei, doncs, 
es du a terme cada dia. Cada mes, hi ha una persona de 
l’esmentada comissió encarregada d’atendre les con-
sultes, les quals es poden fer sigui trucant al Col·legi 
reusenc o tot enviant la consulta per escrit a un dels 
correus electrònics següents: dcpda@advocatsreus.
org o col.legi@advocatsreus.org.

El SOJA és un punt de consulta per saber què fer davant 

El SOJA s’adapta al context sanitari actual.
d'un cas relacionat amb els drets dels animals i, fins ara, 
es feia el primer divendres de cada mes. És una iniciati-
va activada per la comissió del Col·legi de l'Advocacia de 
Reus i plantejada amb l’objectiu de donar informació als 
interessats i interessades que coneixen o troben un cas 
que, potser, vulnera els drets d'un animal.

Ressò als mitjans:

• Llegiu la notícia del mitjà Reusdigital.cat (aquí). 
• Llegiu l'esment que en fan a l'article del Diari de Tarra-

gona aquí, així com una notícia més aprofundida aquí.

Comissió de la Llengua
L’ICAReus va estar present el 18 de 
setembre al Teatre Auditori Felip 
Pedrell de Tortosa en el marc de 
l'acte del CERTAMEN DEL XIV PRE-
MI AGUSTÍ JUANDÓ I ROYO per la 
defensa de l’ús del català a la jus-
tícia, organitzat pel CICAC, on es va 
distingir l'advocat Lluís Matamala i 
Ribó i el magistrat Joan Perarnau i 
Moya. Hi van estar presents el res-
ponsable de la comissió de Llengua 
del Col·legi, Apel·les Carod, i la dega-
na de l’ens col·legial reusenc, Encar-
na Orduna Pardo. 
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https://www.advocatsreus.cat/actualitat/article-sobre-llenguatge-inclusiu-de-la-comissio-vige-i-digualtat-de-licareus
https://www.advocatsreus.cat/actualitat/article-25n-el-dia-dia-de-ladvocat-i-advocada-de-violencia-de-genere
https://reusdigital.cat/noticies/digues-la-teva/sobre-el-llenguatge-inclusiu
https://reusdigital.cat/noticies/digues-la-teva/el-dia-dia-de-ladvocat-i-ladvocada-de-violencia-de-genere
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Article comissio VIGE llenguatge inclusiu al Diari.pdf
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/20201125tgn020.pdf
https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-de-derecho-de-los-animales/medidas-cautelares-en-el-maltrato-animal/
mailto:dcpda%40advocatsreus.org?subject=
mailto:dcpda%40advocatsreus.org?subject=
mailto:col.legi%40advocatsreus.org?subject=
https://reusdigital.cat/noticies/reus/el-servei-dorientacio-juridica-animalista-amplia-lhorari-datencio-la-ciutadania
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/soja adaptat al covid-19.pdf
https://www.diaridetarragona.com/reus/El-servicio-de-orientacion-ante-maltrato-animal-se-amplia-a-diario-en-Reus-20201126-0076.html
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Durant la celebració del Certamen XIV Premi Agustí Juandó i Royo.

Grup de l'Advocacia Jove
de Reus
Els membres del Grup de l'Advocacia Jove de Reus (GAJR) 
van reunir-se en l’Assemblea General del 28 de febrer per 
tal d’abordar un ordre del dia en el qual es va abordar l’in-
forme de gestió de la Junta de Govern, l’informe econòmic 
i censura dels comptes, així com la proposta d'activitats 
per al nou exercici i la modificació dels Estatuts del GAJR.

D’altra banda, la convocatòria d’eleccions als càrrecs de 
la Junta de Govern del GAJR es van proclamar a finals de 
novembre als col·legiats i col·legiades que formaven part 
de l’única candidatura presentada dins el termini. És per 
aquest motiu, que es van considerar candidats i candida-
tes electes a aquesta única candidatura amb els membres 
següents: Ana María Cabañero Lozano com a presiden-
ta, Sergi Montaña Suazo, Laura Cedó Ferré, Lidia Alonso 
Queipo, Anna Mañé García i Rubén Jiménez Rivera.

El 18 de desembre de 2020 la comissió de Llengua del 
CICAC va organitzar, amb el suport del Departament de 
Justícia i la Direcció General de Política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya, l’XI Jornada sobre l’Ús del 
Català a la Justícia. Aquesta onzena trobada va dur per 
títol 'La Sentència del Suprem: un nou retrocés per a 
la llengua'. "La Sentència 634/2020, de 2 de juny, del 
Tribunal Suprem anul·la diversos preceptes del Decret 
61/2017, pel qual es regulen els usos institucionals i ad-
ministratius de les llengües oficials en l’Administració 
de la Generalitat Valenciana, i aparentment 'impedeix' 
els governs dels territoris que comparteixen el català 
de comunicar-se institucionalment amb aquesta llen-
gua", destaca el responsable de la comissió col·legial. 

La jornada, doncs, va tenir com a objectiu comentar 
aquesta resolució i valorar el context en què s’ha pronun-
ciat, així com les conseqüències que va tenir. La ponèn-
cia va anar a càrrec de la professora de Dret Constitucio-
nal de la Universitat de València, Vicenta Tasa. 
 

Durant la celebració de l’Assemblea General del Grup de l'Advocacia Jove 
de Reus el passat 28 de febrer.  

D'altra banda i segons distingeix Apel·les Carod, com 
a demanda  de la comissió de Llengua, "es va aconse-
guir que, per aquest any 2021, es repeteixi, tal com es 
va fer el 2017, el programa específic de foment de l’ús 
del català en actuacions processals d’assistència jurí-
dica gratuïta", indica. Per això, s’ha signat un conveni 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament de Justícia, i el CICAC. 
 
Durant tot l’any per un altre costat i de forma mensual, "s’ha 
facilitat als col·legiats i col·legiades del Col·legi reusenc el 
Butlletí de la Comissió de Llengua del CICAC, amb notícies 
relacionades amb la llengua i de formació lingüística", apunta. 
 
"També s’han fet arribar a tots els col·legiats i totes les 
col·legiades les noves entrades i apunts publicats  en 
el portal Terminologia Jurídica  sobre l’àmbit de dret, 
efectuades pel TERMCAT Centre de Terminologia", dis-
tingeix el també representant del CICAC al Comitè Ter-
minològic de Dret. 

XI Jornada sobre l’Ús del Català a la Justícia
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“Un cop més, la
natura ens fa
veure que l’ésser 
humà no la pot
modelar al seu
antull, ni tampoc 
controlar les seves 
reaccions”

Com van viure l’arribada de la pan-
dèmia? Gerard Salom: La situació 
inicial va ser vertiginosa i inespe-
rada a parts iguals. I és que es va 
començar a legislar amb el Decret 
463/2020, del 14 de març. A tot això, 
se li va afegir un seguit de regula-
cions més de caràcter estatal, un 
total de 37; més la normativa dicta-
da per a les comunitats autònomes, 
en la qual es regulaven diferents si-
tuacions que podien afectar a les di-
ferents suspensions de contractes 
de treball, tant a les activitats direc-
tament prohibides, com en el cas 
d’aquelles que, per raó de la pandè-
mia, quedaven limitades. I tot ple-
gat, amb la pressa i la immediatesa 
del canvi, on jurídicament hi havia 
menys certeses que dubtes. Això va 
suposar, d’inici, haver d’estar treba-
llant tots els dies de la setmana per 
tal d’estudiar la normativa, atendre 
dubtes i consultes i preparar docu-
ments per a la clientela. 

A tall d’exemple, la primera norma-
tiva diferenciava les suspensions 
de treball per força major (activi-
tats prohibides de l’annex del De-
cret 463/2020), de les suspensions 
de treball per causes Econòmi-
ques, Tècniques, Organitzatives i 
de Producció (ETOP). A la primera 
situació, en el cas de força major, 
les empreses no pagaven segu-
retat social o tenien grans bonifi-
cacions; i, en el cas de la segona 
(causes ETOP), les empreses ha-
vien d’assumir el cost de seguretat 
social dels contractes de treball 
suspesos. El primer repte dels ju-
ristes del món social va ser explicar 
als clients que no poder treballar a 
causa de la pandèmia, no volia dir 
estar en ‘situació de força major’. 
Per tant, s’havia de pagar el cost de 
la seguretat social.

Jordi Salvat: Ho he viscut com a un 
repte. Vam haver de redissenyar el 
funcionament del despatx. Al març, 
amb l'entrada en vigor de l'estat 
d'alarma, es van haver de multiplicar 
les videoconferències amb la clien-
tela i les empreses. També va su-
posar un esforç per a l’equip, per tal 
que els i les nostres professionals 
es poguessin coordinar, donat que 
la majoria d'assumptes mercantils 
i fiscals es treballen en conjunta-
ment. Lamentem molt, d'altra ban-
da, com l’any passat, clients amb 
més de 25 anys d'antiguitat amb el 
nostre despatx, van traspassar a 
causa de la Covid-19.

Amb la Covid-19, quines mancan-
ces s'han fet més visibles? Gerard 
Salom: La meva opinió no seria pen-
sar que es va legislar tard pel que 
fa a la modificació de la normativa 
laboral, sinó que, donada la incer-
tesa de la situació, les normes van 
anar ‘galopant’ per tal d’adaptar-se 
als canvis que van anar produint-se. 
Difícilment es pot acusar al legis-
lador/a, quan els metges/esses i 
els científics/es van anar variant la 
causa de la infecció, la simptomato-
logia que produïa i els tractaments 
per aplicar. Un cop més, la natura 
ens fa veure que l’ésser humà no la 
pot modelar al seu antull, ni tampoc 
controlar les seves reaccions. 

D’altra banda, penso que no tot el 
que ha passat en l’àmbit laboral és 
negatiu. Les gran corporacions 
han pogut comprovar que treballar 
des de casa, tant temut i rebutjat, 
sovint, funciona molt bé; i que la 
tecnologia i les videoconferències 
poden evitar desplaçaments, així 
com estalviar un consum d’energia. 
A més, de millorar la conciliació la-
boral i familiar. Tots aquests canvis 

han vingut per a quedar-se.

Jordi Salvat: L’obstacle principal, 
que va fer-se palès durant els me-
sos de març, abril i maig de 2020, 
va ser l'accés amb l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària (AEAT). 
Molts expedients van quedar para-
litzats durant mesos. Les mesures 
tributàries de l'AEAT va ser totalment 
insuficients quant als ajornaments 
de liquidacions. Tanmateix, al juliol, 
es van presentar moltes de l'Impost 
de Societats sense haver tingut 
l'oportunitat –per culpa de les res-
triccions sanitàries–, de convocar 
Juntes Generals de socis i sòcies per 
a l'aprovació de comptes i balanços.

Quines repercussions ha patit la 
ciutadania, com les valoren i com 
les han treballat al bufet? Gerard 
Salom: Malauradament, la ciutada-
nia afectada pels ERTO s’ha trobat 
amb una administració pública que 
no ha pogut i no ha sabut donar una 
resposta àgil a les seves necessi-
tats econòmiques, ja que no s’han 
aprovat a temps prestacions d’atur, 
les quals venien a substituir (limi-
tadament) els ingressos de salaris 
deixats de percebre en les suspen-
sions de contracte. Una altra part de 
la població, com ara els treballadors/
es autònoms/es, ha rebut pocs ajuts 
i han estat repartits d’una forma poc 
estructurada i, per què no dir-ho, in-
justa.

L’advocat laboralista Gerard Salom i l’ad-
vocat fiscalista Jordi Salvat aborden, 
des de les seves especialitats, la gestió 
de la pandèmia. Parlen com a professio-
nals, però també com a ciutadans que 
han viscut en la seva pròpia pell una crisi 
plena d’incertesa amb un flux normatiu 
canviant. En aquest cas, han estat treba-
lladors essencials i han respost als dub-
tes i les problemàtiques d’una població 
preocupada per saber com serà el futur i 
quines repercussions hi haurà en el camp 
fiscal i laboral.

Gerard Salom: “Cal que
l’administració pública faci una
reflexió profunda sobre el talent 
llençat o expulsat de l’Estat, per

haver de suportar condicions
salarials injustificades”

A dalt a l'esquerra, l'advocat Jordi Salvat. 
A l'esquerra l'advocat Gerard Salom.  
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Cal que ens fixem en la resposta de 
països del nostre entorn, que han 
donat ajuts directes fins al 70% de 
facturació als negocis que han ha-
gut de tancar. Situacions així s’han 
trobat a faltar a casa nostra, on ex-
clusivament s’han engegat ajorna-
ments d’impostos que les empreses 
han hagut de fer front, quan la sego-
na onada de la pandèmia els casti-
gava amb rigor.

És cert, d’altra banda, que han po-
gut existir empreses que aplicant 
ERTO han fet treballar o teletreba-
llar els seus treballadors i treballa-
dores, però cal dir que aquestes i 
altres irregularitats podran ser su-
pervisades per Inspecció de Treba-
ll, durant els propers quatre anys.

Jordi Salvat: A partir del mes de 
juny de 2020, les administracions 
tributàries d'àmbit estatal i au-
tonòmiques van incrementar els 
seus requeriments a empreses i 
particulars. Les inspeccions a sec-
tors professionals va ser molt ha-
bituals en els darrers mesos. Per 
part de l'AEAT, l'àmbit de l'advoca-
cia, no ha estat pas una excepció. 
Les càrregues amb pla d’inspecció 
tributària, en molts casos, van te-
nir com a destinataris empresaris/
es i professionals que ja havien 
sigut objecte de revisió en els úl-
tims quatre anys. En alguns casos, 
aquestes empreses i professio-
nals, tot seguint el nostre consell, 

van haver d’acollir-se a concurs de 
creditors davant el jutjat mercantil 
corresponent per tal d'evitar que la 
recaptació de l'AEAT paralitzés la 
seva activitat empresarial.

Com creu, Gerard Salom, que tre-
ballarem un cop passada la pandè-
mia? Gerard Salom: La pandèmia 
ens canviarà com a societat i, per 
tant, les relacions laborals del fu-
tur patiran una sèrie de modifica-
cions que, novament introduïdes, 
romandran per sempre. És el cas, 
insisteixo, del teletreball. La con-
nexió per videotrucada provocarà 
un abans i un després en la relació 
laboral i també en els contractes 
de treball. Totes aquestes mesures 
posaran al centre de totes les mi-
rades assumptes tan polèmics com 

ara el dret a la ‘desconnexió digital’, 
per tal que els mitjans emprats no 
puguin suposar abusos per exten-
sions injustificades de la jornada o 
la limitació dels drets fonamentals, 
com ara la intimitat, la privacitat o 
la protecció de dades.

I la gent jove, quin futur labo-
ral tindrà? Gerard Salom: Cal que 
l’administració pública faci una 

reflexió profunda sobre el talent 
llençat o expulsat de l’Estat per 
haver de suportar condicions sa-
larials injustificades. Per posar un 
cas, parlem de les condicions la-
borals d’un/a Metge Intern Resident 
(MIR): el salari, en el primer any, no 
arriba o, justament sobrepassa, els 
mil euros mensuals, si no és que fa 
guàrdies i després d’haver fet sis 
anys de carrera, ha d’aprovar el MIR 
i incorporar-se al mercat laboral. 
Situacions com aquesta són molt 
habituals, succeeixen en diferents 
sectors i no són tolerables. 

L’ensenyament hauria d’estar més 
connectat al món de l’empresa per 
tal d’establir perfils professionals 
que portessin a una major ocu-
pació; amb programes d’ensen-

Gerard Salom: “Una 
altra part  de la població, com 
ara els treballadors autònoms, 
ha rebut pocs ajuts i han estat 

repartits d’una forma poc 
estructurada i, per què no

dir-ho, injusta”

Jordi Salvat: “La revolució 
tecnològica és evident que serà 
un dels mitjans que, en els anys 
vinents, ajudaran a potenciar 

l'economia”

Jordi Salvat: “Les 
càrregues amb pla d’inspecció 
tributària, en molts casos, van 

tenir com a destinataris empresaris 
i professionals que ja havien sigut 

objecte de revisió en els últims 
quatre anys”

yament dual, avui existents, però 
insuficients, ja que comporten una 
manca de professionals d’oficis re-
querits per les empreses; així com 
les reduccions de quotes a la se-
guretat social i l’impost de socie-
tats a les empreses contractants 
i implicades en aquests projectes. 
Està vist, doncs, que programes 
per allargar situacions d’atur i co-
tització, sense un programa d’ocu-
pació efectiva, perpetuen aques-
tes situacions subvencionades i no 
creen riquesa ni ocupació.

Què s'ha fet bé i què malament, 
fins ara, en la gestió d’aquesta 
emergència sanitària? Jordi Sal-
vat: La part negativa és que la man-
ca de sensibilitat de les administra-
cions tributàries ha fet que, fins i 

tot alguna empresa, hagi hagut de 
transmetre el seu negoci per poder 
fer front a les liquidacions tribu-
tàries girades per l'administració 
fiscal. Amb alguns expedients ad-
ministratius ens trobarem que, en 
els propers tres o quatre anys, els 
recursos fiscals, davant els tribu-
nals, es guanyaran i ja farem tard, 
perquè els seus negocis hauran 
tancat. La nota d'esperança és que, 
aviat, sembla, que les vacunacions 
de la població aportaran una millo-
ra de tota l'activitat econòmica.

Quin futur tenen per endavant la 
ciutadania i les empreses? Jordi 
Salvat: Personalment, sóc optimis-
ta, perquè després de més de 35 
anys d'exercici professional, he vis-
cut diferents crisis econòmiques a 
l’Estat i la ciutadania ha sabut tro-
bar el camí sempre per poder re-
muntar en les situacions adverses. 
La revolució tecnològica és evident 
que serà uns dels mitjans que, en 
els anys vinents, ajudaran a poten-
ciar l'economia.

L’ENTREVISTA
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Encreuats Afinem la llengua

Des del Col·legi de l'Advocacia 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

El Termcat ha publicat una nova entrada en el portal 
‘Terminologia Jurídica’ que parla sobre el terme ‘fumus 
persecutionis’ i que ha estat elaborat pel Servei Lin-
güístic de l’Àmbit Judicial. 

En llenguatge jurídic és habitual l’ús d’expressions llati-
nes. Algunes s’utilitzen com a alternativa a expressions en 
català (per exemple, ‘actio in personam’, acció personal), 
mentre que en altres casos, únicament, té ús la forma en 
llatí (‘non bis in idem’, literalment, ‘no dos cops per la ma-

Horitzontals
1. Fets, no paraules.
3. Sense termini fix.
5. De fet.
6. Aquí i ara.

Verticals
2. Vincle de dret.
4. En el mateix lloc.  

teixa cosa’). Aquest és el cas del terme que ens ocupa. 

‘Fumus persecutionis’ (literalment, ‘fum de persecució') 
és una expressió llatina d’origen medieval que fa re-
ferència a l’indici o sospita que s'ha iniciat un procedi-
ment penal contra una persona, no tant per a descobrir 
la veritat o en aplicació de la llei, sinó amb la intenció de 
perjudicar-la. 

Consulteu l’article complet aquí. 

Nou apunt del Termcat: el terme ‘fumus persecutionis’

http://col.legi@advocatsreus.org
https://www.terminologiajuridica.cat/ca/actualitat/apunts/fumus-persecutionis

