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EDITORIAL

Benvolguts/des companys/es,

Volem que aquesta publicació sigui una revista d’informació amb les activitats, 
novetats i detalls de les comissions, però també un resum de qui som, de què 
fem i oferim.  Alhora també volem crear un espai per als col·legiats/des, per tal 
que puguin fer articles d’opinió, jurídics i, fins i tot que puguin ser entrevistats 
perquè els coneguem millor els membres que formem part del Col·legi. 

Volem que sigui una finestra activa i oberta a tots els col·legiats/des perquè 
coneguin de primera mà què es fa al Col·legi i de quina manera poden parti-
cipar a l’activitat col·legial. Quan vaig començar a exercir, ara fa més de 25 
anys, recordo que per part del Col·legi se’ns feia arribar un full informatiu que 
recollia acords, activitats i informacions. Des de la Junta de Govern vam pen-
sar que podíem reprendre aquella idea com a informació pels nostres col·le-
giats/des, d’una forma moderna i amb una participació activa.

En principi, la intenció és que la periodicitat sigui trimestral i en format digi-
tal, una publicació que s’enviarà a tots per correu i que també restarà a dis-
posició de tothom a la nostra pàgina web. Som conscients del fet que queda 
molta feina encara per dur a terme. Ha estat una època de canvis i són molts 
els reptes que hem de superar, però malgrat tot, vull reconèixer i agrair la 
tasca de tots els que treballen dia a dia per aconseguir millors serveis per als 
nostres col·legiats. 

Esperem que us agradi, 
 La degana, 

Encarna Orduna
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L’ARTICLE DEL JURISTA

Article elaborat per Àngel Camacho

“Gaudeamus ígitur…”
Faré servir l´himne universitari per 
saludar a la nova revista i de gau-
dir dels seus continguts, que sigui 
per molts números. “Iuvenes dum 
sumus”: quan em vaig donar d’al-
ta al Col·legi,  l´alcalde de la ciutat 
era un altre col·legiat, Joan Amado 
Albouy. Floria la primavera quan va 
passar quelcom inesperat. Un al-
tre advocat, en Pere Navarro –uns 
dels millors de la província–,  em 
va acceptar com a “pasante”. Per 
aquelles dates, Ramón Marcer s´i-
niciava amb un altre dels “primeras 
cuotas”, Manuel Aragonés. A més, 
hi “tallaven el bacallà” Francisco 
Rodón i Antonio Pedrol Rius, des-
tinat a Madrid fins al més alt de la 
piràmide col·legial.

Navarro era directe, tenia bon ull 
clínic i una gran quantitat d’afers 
per explicar. Quan ja portava un pa-
rell de setmanes, em va confiar fer 
l´escrit d´oposició en un judici exe-
cutiu, amb un termini de tres dies. 
Vaig estudiar ràpidament l´expe-
dient i vaig redactar un esborrany. 
El cap ho va llegir atentament i em 
va mirar als ulls, tot dient-me: “Si 
presentem això d’aquesta manera, 
perdrem el judici. I amb  costos, és 
clar”. Llavors, em vaig quedar lívid.

I va continuar: “Ha oblidat que en 
fer oposició, s’ha de permetre al 
jutjat que per la nostra part “es 
respectaran justos i legítims paga-
ments? Vostè no ho ha posat i és un 
defecte formal greu”. Davant el meu 

desconsol, Navarro em va aconse-
llar que agafés el “Manresa” i que 
em mirés la jurisprudència. 

En els seus comentaris a la llei pro-
cessal civil, Manresa explicava que 
hi havia una pràctica antiga per tal 
de no caure en la pena del ‘duplo’ que 
imposava la “Novísima Recopilación” 
a la llei 6ª, títol 28, llibre 11. La llei 
processal havia recollit aquest text 
tan antic i era ineludible l´obligació 
d’abonar els legítims pagaments 
fins que no es reformés l´article. 
   
Els Jutjats! El Col·legi d´Advocats! 
En un casal  vell,  desmanegat, al 
carrer General Sanjurjo, 21 (avui, 
carrer Sardà). El Col·legi era a la 

golfa: una habitació amb un sofà de 
vellut vermell, polsegós, una taula 
i dues butaques del mateix estil. 
Amb la “iucundam juventutem” els 
joves vam assolir la desaparició 
d´aquelles Juntes col·legials an-
quilosades, tot inaugurant noves 
seus i nous horitzons, fins la seu 
actual, lluminosa i eficaç. I, conti-
nuant amb l´himne, arriba  la “mo-
lestam senectutem” que, de totes 
maneres, m’alegren la telemàtica 
i les joves lletrades. No cal parlar 
del “habebit humus”, millor toquem 
de peus a terra. Amb tranquil·litat, 
capejant temporals i enriquint-me 
amb els col·legiats i la seva varietat. 
Cap al servei dels ciutadans que 
necessiten consell i consol.
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ACTIVITAT TRIMESTRAL

Durant aquests tres mesos el Col·legi d’Advocats de 
Reus ha acollit un gran volum d’activitats. Al mes d’oc-
tubre a banda de les reunions ordinàries i periòdiques 
de les diverses comissions que formen part de l’estruc-
tura del Col·legi, es va celebrar una reunió amb caràcter 
extraordinari de la Junta de Govern amb motiu dels fets 
succeïts l’1 d’octubre. Per part de la Junta de Govern es 
va donar recolzament a la concentració d’advocats/des 
que amb togues, van anar a la Pl. del Mercadal, mani-
festant-se en contra de qualsevol exercici de la violèn-
cia. En l’agenda habitual de la Degana Encarna Orduna 
es va assistir entre d’altres a la Comissió de Relacions 
amb l’Administració de Justícia del Consejo General de 
la Abogacía Española, al Ple del Consejo General de la 
Abogacía Española que es celebra amb caràcter men-
sual i a la Comissió Executiva d’Ordenació del CICAC a 
Madrid i l’assistència al primer Plenari de l’Observatori 
d’Igualtat de Gènere, en representació del CICAC. Du-
rant el mes de novembre també s’han dut a terme les 
reunions habituals al CICAC de la Comissió de Taxació 
de Costes i Jura de Comptes del CICAC, comissió de 
la que és Presidenta la nostra Degana. Finalitzant el 
mes d’octubre la Sra. Cristina Santos, va representar al 

Cada setmana detallem a la nostra web www.advocatsreus.org quines activitats s’han desenvolupat al Col·legi 
i a quins actes s’ha assistit. A continuació, agrupem tota aquesta informació i resumim els darrers tres mesos

Imatges de la reunió de la Mutualidad de la Abogacia a Madrid.

Col·legi d’Advocats a la reunió semestral de la Mutuali-
dad de la Abogacía a Madrid.

Al mes de novembre i després de diferents ajornaments 
els representants del Torn d’Ofici del Col·legi es van re-
unir amb amb representants de la Guàrdia Urbana i el 
regidor Joaquim Enrech. També es va dur a terme una 
reunió de les responsables del Torn d’Ofici amb els Ser-
veis Territorials de Justícia de Tarragona, en relació a la 
tramitació dels expedients de Justícia Gratuïta. Per la 
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ACTIVITAT TRIMESTRAL

Públic assistent a l’assemblea extraordinària.

seva banda, la degana del Col·legi d’Advocats de Reus va 
assistir a la Comissió de Formació del CGAE. Amb motiu 
de les festes de Nadal, des de la comissió de Drets Hu-
mans, també es va traslladar als col·legiats la continua-
ció de la campanya de recollida d’aliments i productes 
d’higiene personal juntament amb la col·laboració de 
Càritas i la participació amb Creu Roja en el marc de la 
campanya de la Joguina Educativa, destinant tanma-
teix en aquestes entitats un euro en la compra de les 
loteries de Nadal.

Com a novetat important, es van dur a terme les elec-
cions de renovació de junta per part del Grup d’Advocats 
Joves de Reus. De fet, en aquesta revista trimestral en 
dediquem un racó per analitzar quins són els seus objec-
tius. El dia 10 de novembre es va celebrar una Assemblea 
General Extraordinària sol·licitada per més del 5% del 
cens de de col·legiats/des exercents tal i com preveuen 
els estatuts. En aquesta Assemblea es van acordar dos 
punts dels tres proposats El primer, demanar l’immediat 
alliberament dels Srs. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joa-
quim Forn, Carles Mundó, Raül Romeva, Dolors Bassa, 
Meritxell Borràs, Jordi Rull i els Srs. Jordi Sànchez i Jordi 
Cuixart i el segon manifestar de forma especial el res-
pecte i solidaritat amb el Sr. Carles Mundó i Blanch. 

Val a dir que l’activitat de la Junta de Govern i de la De-
gana en particular es constant i continua, celebrant-se 
un mínim de dues reunions de Junta de Govern men-
suals així com un mínim d’una reunió mensual tant del 
Ple del CICAC com habitualment CGAE

Al tancament d’aquest primer número, s’ha celebrat en 
data 19 de desembre Junta General Ordinària on s’han 
aprovat unànimement els pressupostos per l’any 2018 
i on s’ha aprovat també el Reglament de la Comissió 
d’Honoraris i Taxació de costes, així mateix s’han ce-
lebrat les eleccions a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Reus, informació que esperem ampliar a la propera edi-
ció, tot informant-vos que la Junta de Govern un cop 
s’acceptin els càrrecs el proper mes de gener estarà 
formada per Sra. Encarnación Orduna Pardo, degana, 
Sr. Luis Miguel Alcañiz Sáez, vice degà o diputat 1r, Sra. 
Montserrat Mosquera Pàmies, diputada 2ª, Sra. Dolors 
Cailà Romero, diputada 3ª, Sra. M. Cristina Santos Bal-
domir, diputada 4ª, Sr. Julen Barriola Muguerza, diputat 
5è, Sr. Jordi Anton Garcia, diputat 6è, Sr. Sergi Guillen 
Garcia, secretari, Sr. Juan Antonio Martínez Ruiz, tre-
sorer, Sr. Gerard Fort i Robert, bibliotecari comptador.
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RESOLUCIONS JUDICIALS

Breu resum de resolucions 
judicials
DRET CIVIL

- STS 503/2017. Assegurança de responsabilitat ci-
vil. Exercici de l’acció subrogatòria prevista a l’art 
43 LCS. La reclamació extrajudicial no interromp la 
prescripció.

- STS 568/2017. Aplicació de la llei 3-2004 al deute i in-
teressos derivats de serveis professionals .

DRET FAMÍLIA

- STS 518/2017 Custòdia compartida. Es denega en 
benefici del dret del menor. 

- STS 517/2017 i STS 513/2017 Custòdia compartida. 
Atribució temporal de la vivenda propietat en exclu-
siva d’un dels progenitors.

 
 
DRET BANCARI

- STS 587/2017 Control de transparència. No és apli-
cable quan el prestatari no té la condició de consu-
midor, en concret, local adquirit per un advocat per 
llogar-lo a un despatx del que forma part.

- STS 643/2017 Control de transparència quan existeix 
subrogació de préstec hipotecari.  

DRET PENAL

- STS 725/2017  Violència de gènere. Temptativa d’as-
sassinat.

- STS 724/2017  Delicte contra la salut pública, formes 
imperfectes d’execució.

- STS 722/2017 La declaració de la víctima en els de-
lictes d’agressions sexuals.

TRIBUNAL DE LA UNIÓ EUROPEA

- STJUE Assumpte C 503/116 que resol la qüestió pre-
judicial sobre la normativa nacional que exclou de la 
indemnització per l’assegurança al propietari asse-
gurat del vehicle.

- Assumpte C 103/16 Conclusions de l’Advocada del 
TJUE respecte l’acomiadament d’una dona embaras-
sada en un ERO. 

http://www.advocatsreus.cat/wp-content/uploads/2017/11/STS5032017-SEGURO-DE-RESPONSABILIDAD-CIVIL.-EJERCICIO-POR-ENTIDAD-ASEGURADORA-DE-DA%C3%91OS-DE-LA.pdf
http://www.advocatsreus.cat/wp-content/uploads/2017/11/TS-Aplicaci%C3%B3n-Ley-3-2004-a-las-deudas-e-intereses-derivadas-de-la-prestaci%C3%B3n-de-servicios-de-un-despacho-profesional.pdf
http://www.advocatsreus.cat/wp-content/uploads/2017/11/TSCUSTODIA-COMPARTIDA.-Se-deniega-dado-que-en-el-caso-analizado-queda-amparado-el-inter%C3%A9s-de-la-menor-mediante-la-atribuci%C3%B3n-de-la-custodia-a-la-madre..pdf
http://www.advocatsreus.cat/wp-content/uploads/2017/11/TS-Guarda-y-custodia-compartida.-Atribuci%C3%B3n-temporal-del-uso-de-la-vivienda-propiedad-del-marido..pdf
http://www.advocatsreus.cat/wp-content/uploads/2017/11/TS-CUSTODIA-COMPARTIDA.-Vivienda-familiar-propiedad-del-padre.-Atribuci%C3%B3n-temporal-del-uso-a-la-madre-e-hijas..pdf
http://www.advocatsreus.cat/wp-content/uploads/2017/11/TS-Cl%C3%A1usula-suelo.-Control-de-transparencia.-No-es-aplicable-cuando-el-prestatario-carece-de-la-condici%C3%B3n-de-consumidor..pdf
http://www.advocatsreus.cat/wp-content/uploads/2017/11/STS-6432017-CLAUSULA-SOL-SUBROGACIO.pdf
http://www.advocatsreus.cat/wp-content/uploads/2017/11/TS-VIOLENCIA-DE-G%C3%89NERO.-TENTATIVA-DE-ASESINATO.-Alevos%C3%ADa-de-desvalimiento.-Evitaci%C3%B3n-del-resultado-por-la-r%C3%A1pida-y-urgente-asistencia-m%C3%A9dica-y-quir%C3%BArgica..pdf
http://www.advocatsreus.cat/wp-content/uploads/2017/11/TS-Delito-contra-la-salud-p%C3%BAblica.-Formas-imperfectas-de-ejecuci%C3%B3n.pdf
http://www.advocatsreus.cat/wp-content/uploads/2017/11/TS-Delito-de-abuso-y-agresi%C3%B3n-sexual.-Declaraci%C3%B3n-de-la-v%C3%ADctima.pdf
http://www.advocatsreus.cat/wp-content/uploads/2017/11/STJUE-ASSUMPTE-C-503-16.pdf
http://www.advocatsreus.cat/wp-content/uploads/2017/11/Conclusions-AD.Gral-Seguretat-i-salut.-.pdf
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ARTICLE JURÍDIC

Aquesta publicació pretén apropar al lector al món de la 
responsabilitat penal de la persona jurídica davant les 
novetats que ha introduït la LO 1/2015, de 30 de març 
amb la redacció donada a l’art. 31 bis CP on l’apartat 2 
contempla els supòsits d’exempció de responsabilitat 
penal si la persona jurídica, abans de la comissió del 
delicte, tenia adoptat i executat un model d’organitza-
ció i gestió que inclogui mesures de vigilància i control 
idònies per prevenir delictes.

S’ha optat per oferir una visió general però sintetit-
zant l’explicació mitjançant uns quadres explicatius 
d’aquesta nova àrea del dret, que podrà donar molts 
maldecaps a les empreses si no tenen implantat un pla 
de prevenció de riscos penals en el supòsit que siguin 
imputades.

QUAN RESPON PENALMENT UNA PERSONA JURÍDICA 
(art. 31 bis 1 CP)

• Per la comissió d’aquells delictes expressament ta-
xats en el Codi Penal

• Els seus autors recaigui en els administradors, direc-
tius o treballadors

• S’hagi comès en l’exercici de la seva activitat social o 
en nom o per compte de la persona jurídica

• En benefici de la persona jurídica

DELICTES PELS QUE POT SER CONDEMNADA UNA 
PERSONA JURÍDICA

• Tràfic il·legal d’òrgans (art. 156 bis CP)

• Tràfic d’éssers humans (art. 177 bis CP)

• Delictes relatius a la prostitució i a l’explotació sexual 
i la corrupció de menors (arts. 187 a 189 bis CP)

• Descobriment i revelació de secrets (accés il·lícit a 

Una primera aproximació a la respon-
sabilitat penal de la persona jurídica

dades i programes informàtics) (arts. 197 a 197 quin-
quies CP)

• Estafes (arts. 248 a 251 bis CP) Frustració de l’execu-
ció (arts. 257 a 258 ter CP)

• Insolvències punibles (art. 259 a 261 bis CP)

• Danys informàtics (arts. 264 a 264 quater Codi Penal)

• Delictes relatius a la propietat intel·lectual (arts. 270 a 
272 i 288 CP)

• Delictes relatius a la propietat industrial (arts. 273 a 
277 i 288 CP)

• Delictes relatius al mercat i als consumidors (arts. 
278 a 286 i 288)

• Corrupció en els negocis (arts. 286 bis a 286 quater i 
288 CP)

• Receptació i el blanqueig de capitals (arts. 301 i 302.2 
CP)

• Finançament il·legal dels partits polítics (art. 304 bis 
CP)

• Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Segure-
tat Social (arts. 305 a 310 bis CP)

• Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers 
(art. 318 bis CP)

• Delictes sobre l’ordenació del territori (art. 319 CP)

• Delictes contra els recursos naturals i el medi am-
bient (arts. 325 a 328 CP)

• Delictes relatius a les radiacions ionitzants (art. 343 
CP)

• Delictes de risc relacionats amb explosius (art. 348 
CP)

• Delictes contra la salut pública relatius a medica-
ments (arts. 359 a 366 CP)

• Delictes contra la salut pública relatius a drogues i 

Article elaborat per Carles Ferrer
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ARTICLE JURÍDIC

estupefaents (art. 368 a 369 bis CP)

• Falsificació de moneda (art. 386 CP)

• Falsificació de targetes de crèdit (art. 399 bis CP) 
Suborn (arts. 419 a 427 bis CP)

• Tràfic d’influències (arts. 428 a 430 CP) Incitació  
a l’odi (arts. 510 i 510 bis CP)

• Finançament del terrorisme (art. 576 CP)  
Art. 2 LO 6/2001, Contraban

PENES APLICABLES A LES PERSONES JURÍDIQUES

COM POT EVITAR LA PERSONA JURÍDICA SER CON-
DEMNADA PER UN DELICTE (art. 31 bis 2 CP)

• Adoptar i executar amb eficàcia un MODEL D’ORGA-
NITZACIÓ I GESTIÓ: Mesures de vigilància i control 
idònies per prevenir delictes

• Supervisió del funcionament i del compliment del 
model de prevenció confiada a un òrgan de la persona 
jurídica amb poders autònoms d’iniciativa i control: 
Compliance Officer

• Els autors han comès el delicte eludint fraudulenta-
ment els models d’organització i de prevenció

• No s’ha produït una omissió o un exercici insuficient 
de les funcions de supervisió, vigilància i control del 
Compliance Officer

COM HA DE SER EL MODEL D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
(art. 31 bis 5 CP)

• Identificar els riscos penals (objecte social i activitats 
de la persona jurídica)

• Establir protocols i procediments: Adopció de deci-
sions

• Disseny d’un model de gestió de recursos financers 
adients

• Canal de denúncia: Imposició de l’obligació de denún-
cia

• Establir un sistema disciplinari que sancioni adient-
ment el incompliment de les mesures que s’esta-

bleixen en el model

• Verificació periòdica del model

COM REALITZAR UN PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
PENALS

FASE PRÈVIA

• Entrevista inicial

• Recopilació d’informació

• Nomenament del Compliance Officer

FASE INICIAL (Coneixement de l’estructura organitza-
tiva de l’empresa)

• Estudi de l’objecte social de l’empresa, de la seva ac-
tivitat..., documentació dels procediments operatius 
i organigrama de l’empresa per una avaluació inicial 
dels riscos penals

• Entrevista amb els diferents responsables de cada 
departament de l’empresa

• Entrevista amb el Compliance Officer de l’empresa 
per contrastar i verificar dades

FASE DESENVOLUPAMENT (Redacció del mapa de ris-
cos penals)

• Identificació dels riscos penals
 Riscos comuns a qualsevol empresa
 Riscos específics de l’empresa

• Revisió, adequació... protocols i procediments interns

• Elaboració del Codi Ètic

• Elaboració mapa de riscos penals

FASE IMPLANTACIÓ

• Elaboració i redacció del pla de prevenció de riscos 
penals (manual)

• Implantació del canal de denúncies, sistema discipli-
nari...

• Formació dels administradors, directius i treballadors

  

http://www.advocatsreus.cat/wp-content/uploads/2017/12/Text.docx
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El COL·LEGI

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus és un ens 
de dret públic i de caràcter professional fundat 
el 19 de gener de l’any 1845
Té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al 
compliment de les seves finalitats públiques i privades, 
d’acord amb la normativa professional i col·legial. El seu 
naixement es troba íntimament lligat als importants es-
deveniments històrics que es van produir a Catalunya, 
en la primera meitat del segle XIX. L’explosió industrial, 
amb la seva indústria tèxtil i l’aparició de societats mer-
cantils van fer de la ciutat de Reus i de la seva comarca 
un important referent socioeconòmic arreu de l’estat. 
En aquest context, els advocats que exercien a la ciutat 
van tenir la necessitat de dotar-se d’un Col·legi. El 1846 hi 
havia censats en el nostre col·legi vint-i-cinc col·legiats 
en exercici, número que en aquella època ja era força 
important. 

Des d’aquella data, el col·lectiu no ha tingut aturador i no 
ha parat de créixer en número de col·legiats fins a arribar 
als actuals, els quals es posicionen en 493, dels quals són 
exercents residents 315, exercents no residents 34, no 
exercents residents 132 i no exercents no residents 12. 

El perfil dels col·legiats

El cens del Col·legi d’Advocats de Reus el formen 493 
col·legiats dels quals el 71% són exercents i el 29% són 
no exercents. Una altra dada d’interès és l’increment de 
la presència de les dones a l’exercici professional amb un 
percentatge pràcticament igualitari. En aquest cas les 
dones tenen un 45% de presència i els homes un 55%. 

Val a dir, que l’ICAR té repartits els diferents col·legiats 
residents al partit judicial en diverses poblacions com 
ara Alcover, Almoster, Cambrils, Falset, Flix, Garcia, Gra-
tallops, Hospitalet de l’Infant, 
El Masroig, Miami Platja, 
Montbrió del Camp, 
Mont-roig del Camp, 
Móra La Nova, Pra-
des, Reus, Riude-
canyes, Riudoms, La 

Selva del Camp, Vilaplana i Vinyols i els Arcs. Quant als no 
residents al partit judicial, es troben a Altafulla, L’Ametlla 
de Mar, Barcelona, Bonavista, Caldes d’Estrac, Castelló 
de la Plana, L’Hospitalet de Llobregat, Móra d’Ebre, Sa-
lou, Santa Cristina d’Aro, Tarragona, Tortosa, Vallmoll, 
Valls, Vila-seca i Saragossa. Pel que fa a les societats 
professionals que hi ha inscrites al Col·legi d’Advocats de 
Reus hi ha un total de 30.

Comissions i Grup d’Advocats Joves

En l’actualitat són les següents: 
Comissió de Torn d’Ofici 
Comissió de Formació 
Comissió de taxació de costos i jura de comptes 
Comissió d’Estrangeria 
Comissió de Drets Humans 
Comissió de Llengua 
Comissió de Deontologia 
Comissió de Mediació 
Comissió d’Activitats Col•legials 
Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia (CRAJ) 
Comissió per la defensa dels drets dels animals (DDAA) 
D’altra banda, bona part activa del Col·legi va formar el 
Grup d’Advocats Joves (GAJ) de Reus. Està format per 
la presidenta Ana Cabañero Lozano, Lidia Lobato Gómez, 
Mikel Ochoa García, Sergi Montaña Suazo, Juan Antonio 
Ramón González, Ivette Gili Cortillas, Mariona Comerma 
Guerrero i Anna Ferrer Roig”. 

Estructura interna

Per exercir les seves funcions, l’ICAR compta amb un 
equip humà que desenvolupa les seves tasques en els 
diferents departaments de l’ICAR. Les funcions que du 
a terme el Col·legi engloba les funcions de deontologia, 
taxació de costos i jura de comptes, registres col·legials, 
SOM i els serveis d’assistència i orientació jurídica, així 
com el torn d’ofici i assistència al detingut, com també 
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les que tenim als departaments de formació, biblioteca, 
estrangeria, mediació i serveis de CRAJ. 

El departament administratiu del Col·legi està format 
per la gerent Gemma Llorens Figueras i les administra-
tives María José Sobrido, Isabel M. Lara, Elena Barrera, 
Montserrat Martín i Ester Saballs. Duen a termes les se-
ves tasques a les dues seus del Col·legi: la principal, si-
tuada a l’avinguda de Marià Fortuny i a la seu dels Jutjats. 
En l’actual mandat, des de la Junta es va apostar per 
les noves tecnologies tot renovant centraletes telefò-
niques, incrementant la velocitat d’Internet i la millora 
de la xarxa Wi-Fi. S’han unificat els serveis de veu i da-
des amb una mateixa operadora sense encarir el preu, 
tret que ha permès gaudir d’una centraleta adaptada a 
la tecnologia digital deixant de banda l’antiga connexió 
RDSI que havia quedat obsoleta. 

La velocitat de la Wi-Fi ha passat de 100 Mb a 300 Mb. 
Permet un millor rendiment dels equips informàtics a 

l’oficina judicial. Van passar de 2 a 4 unitats, les quals 
estan a disposició dels col·legiats. Hi ha instal·lats dos 
ordinadors més a la biblioteca tot substituint els antics. 
També s’han renovat les quatre impressores grans, tres 
de les quals estan a la disposició dels advocats, dues a la 
seu judicial i una a la seu principal. 

Pel que fa a la biblioteca, la comptabilitat i la comunicació 
es compta amb un equip extern de col·laboradors format 
per Teresa Terrones Ramírez (biblioteca), Joan Baptista Su-
grañes Liñana (comptabilitat) i Cristina Valls (comunicació).
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Ressò Mediàtic

Acords i visibilitat

De l’activitat del Col·legi s’ha fet ressò la premsa i dife-
rents mitjans de comunicació  . La majoria dels impac-
tes han estat a mitjans escrits com ara el Diari de Tarra-
gona, la revista Viu a fons Reus i el Diari Més. No obstant 
això, l’aparició de cada vegada més mitjans digitals com 
ara Reusdiari.cat o Reusdigital.cat també han afavorit 
la informació més directa i immediata. Els continguts 
que s’han difós entre 2016 i 2017 han estat des de la ce-
lebració de Sant Raimon de Penyafort, la celebració del 
Día de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici, la recollida 
de signatures sobre la creació de nous jutjats, el Dia Eu-
ropeu de la Mediació als Jutjats de Reus i el reclam que 
va dur a terme el Col·legi en relació amb la creació de 
nous jutjats d’instrucció i instància.

Un dels objectius del 2016 i 2017 pel que fa a la comunica-
ció estratègica, ha estat que des de l’ICAR es comencin 
a posar en marxa polítiques d’agermanament amb diver-
ses entitats de la ciutat a través de conferències, com 
també tancaments de diferents acords i campanyes. És 
un exemple el conveni signat pels dos últims anys amb 
la Creu Roja. 

D’altra banda, la televisió tampoc es queda enrere. I és que 
temps després d’haver estat escollida, Encarna Orduna, 
també va assistir al programa de Canal reus Televisó ‘Qües-
tió de fons’ parlant sobre el desprestigi de la justícia al 2016.

En l’àmbit comunicatiu, la pàgina web esdevé una eina in-
formativa per a tots els col·legiats i ciutadans i la continuïtat 
informativa es fa palesa a les xarxes socials amb Twitter i 
Facebook. Per altra banda, s’han incorporat petites pestan-
yes didàctiques a la pàgina web del Col·legi com és el cas 
d’Àgora, un espai en on hi ha novetats de caràcter jurídic.

En la Junta que Govern reunida el passat 14 de setembre 
de 2017, també es van acordar, a fi i efecte de facilitar 
una comunicació encara més fluïda entre el Col·legi i els/
les col·legiat/des, activar l’Oficina de Servei i d’Atenció al 
col·legiat/da (OSAC). La seva funció és promoure la par-
ticipació col·legial en la vida i el seu funcionament, com 
també millorar els serveis als col·legiats.

L’acord preveu, entre d’altres accions, que el Col·le-
gi d’Advocats difongui periòdicament les campanyes 
solidàries de la institució humanitària entre els seus 
col·legiats, mentre que Creu Roja posarà a disposició de 
l’ICAR places d’acció voluntària per als seus col·legiats. 
D’aquesta manera, la junta de l’ICAR fa un pas endavant 
per enfortir el vessant social de l’entitat, mentre que 

Creu Roja amplia el suport social 
que li permet desenvolupar l’ac-
tuació al territori. 
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En el cas de les campanyes, l’Il·lus-
tre Col·legi d’Advocats de Reus i el 
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Ad-
vocats de Catalunya van presentar 
durant el 2016 una campanya en la 
qual defensaven i conscienciaven a 
la ciutadania que s’hauria de tenir un 
advocat ‘de capçalera’. Sota el lema 
‘No t’arrisquis: val més prevenir que 
litigar’, l’objectiu principal és fer en-
tendre a tothom que s’ha de tenir 
cura del coneixement que tot ciuta-
dà ha de tenir pel que fa a qüestions 
jurídiques i d’assessorament i bus-
car l’advocat de proximitat. 

El ventall d’acords es va ampliar al 
gener de 2017 amb el conveni de 
col·laboració amb el Col·legi API, 
amb l’objectiu d’establir sinergies 
formatives. I, d’altra banda, al juny 
es va signar un altre conveni amb 
Tinsa, Taxacions Immobiliàries, 
SAU., per tal que els col·legiats/des 
obtinguuessin descomptes i preus 
especials en els seus serveis de va-
loració i serveis immobiliaris. 

Els acords comercials també tenen 

cabuda dins la pàgina web de l’ICAR 
a través de l’apartat ‘El Club’, on hi 
apareixen els acords amb les em-
preses VegaCrest, Roc Blanc Hotels 
i el Banc Santander. En termes digi-
tals, val a dir que dins el web també 
hi ha bàners que dirigiran als col·le-
giats cap a diferents eines digitals, 
com ara el sistema e-justícia.cat o 
Lexnet Abogacía.

Sistema e-justícia.cat 

El Departament de Justícia posa 
a disposició del Col·legi el sistema 
e-justícia.cat, mitjançant el qual 
s’homogeneïtzen les tasques de 
l’Administració de justícia i per-
met tenir a l’abast connexions 
telemàtiques amb les altres ad-
ministracions i registres públics, 
professionals del dret i ciutadans. 
La iniciativa, oberta als col·legiats, 
suposa un pas més    cap a l’expe-
dient digital. D’aquesta manera, els 
professionals podran presentar els 
escrits i les demandes de forma te-
lemàtica.

Participació en
jornades i congressos

La visibilitat de l’ens col·legial és 
constant juntament amb l’assistèn-
cia per part de membres del Col·legi 
a les diverses reunions i actes que 
organitzen diferents òrgans del món 
de l’advocacia. És un exemple el cas 
de la Primera reunió de la Comissió 
de la Violència de Gènere i d’Igualtat 
del CICAC a la qual també va assis-
tir la degana Encarna Orduna, l’as-
sistència per part del Col·legi a les 
jornades de la ‘Abogacia en Igual-
dad’, una activitat organitzada pel 
CGAE, les VII Jornadas de Juntas de 
Gobierno a Granada aquest mes de 
maig o l’Acte Oficial de celebració 
del 31è Aniversari de la Confedera-
ción Española de la Abogacía Joven 
aquest passat octubre a Tarragona.  

Signatura del conveni de col·laboració amb el Col·legi API.

El COL·LEGI
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Acte de celebració del Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici.

COMISSIONS

Comissió del Torn d’Ofici
La Justícia Gratuïta és una de les inversions en pau so-
cial més importants dins l’Estat de Dret. Es tracta d’un 
servei lliure, públic de caràcter social i sense elecció del 
client. Un servei on hi ha uns barems fixats per cadas-
cuna de les Administracions competents, encomanades 
amb caràcter obligatori a l’Advocacia institucional. El 
servei està organitzat pel Col·legi d’Advocats de Reus i 
presta el seu servei a tots els ciutadans, les 24 hores del 
dia i els 365 dies de l’any. Un sistema que funciona sense 
pràcticament queixes dels seus usuaris. 

La Comissió de Torn d’Ofici està formada per les res-
ponsables Montserrat Mosquera Pàmies i Cristina San-
tos Baldomir, Aureli Bofill Roig, Yvonne Figueras Talarn, 
Josep Maria Santos Rebull, Fernando Fernández Baliña, 
Albert Perí Vallverdú, Robert Giménez i Bonet, M. del Mar 
Granell Barceló. 

Les reunions que van dur a terme durant el 2016 van ser 
una vintena, més dues juntes generals. Les validacions 
fetes al 2016 pel que fa al TOAD van ser 8.617 totals, de 
les quals 5.551 van ser procediments, 2.684 assistències 
al detingut i 382 assistències a víctimes de violència de 
gènere. Respecte els Torns d’Ofici duts a terme aquest 
2016, 18 van ser de caire administratiu, 662 d’àmbit civil, 
78 d’estrangeria, 730 familiar, 252 laboral, 161 en casos de 
menors, 4 mercantils i 2.102 penals. 

Alguns dels actes duts a terme l’any 2016 per la Comis-
sió van ser la celebració Dia de la Justícia Gratuïta i del 
Torn d’Ofici 2016 sota la premissa ‘Iguals en drets, iguals 
en justícia’. En aquesta línia, la degana Encarna Orduna, 
va reconèixer la tasca de l’equip del TOAD i va reivindicar 
més recursos. 

Pel que fa a alguns dels actes de 2017 als quals ha assistit 
la comissió del Torn d’Ofici, s’ha d’anomenar la Campanya 
contra l’aplicació de l’IVA al Torn d’Ofici #TurnoOficioSi-
nIVA. Feia referència a les successives notícies que da-
rrerament van aparèixer als mitjans respecte al nou cri-
teri interpretatiu de la Direcció General de Tributs sobre 
l’aplicació de l’IVA al servei d’assistència jurídica gratuïta. 
Des del Col·legi i el conjunt de l’Advocacia Institucional 
es van posar tots els recursos legals, socials i polítics, 

perquè es respectessin els drets dels advocats del torn 
d’ofici i dels ciutadans sense recursos. Objectiu que fi-
nalment es va assolir.

En relació als fets que se succeeixen a Catalunya, al se-
tembre de 2017, des del Col·legi d’Advocats de Reus, es va 
acordar el reforç del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut, 
que es va preveure pels dies 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre. 
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Comissió de formació
La Comissió de formació del Col·legi 
d’Advocats de Reus s’encarrega de 
proporcionar al lletrat les eines ne-
cessàries per la seva formació ofe-
rint les actualitzacions necessàries 
en matèria jurídica per tal de millorar 
i mantenir els seus coneixements 
en benefici de la seva activitat pro-
fessional. L’equip que conforma la 
Comissió està encapçalat per Ser-
gi Guillén García, Sandra Figueras 
Cubells, Josep M. Ardévol Ferrer, 
Francesc Garriga Colom, Carles M. 
Jara Trilla, Laia Bessó Monlleó i Pere 
Lluís Huguet Tous. 

Val a dir que a partir d’aquest any 
2017, la comissió passarà a dir-se 
‘Escola de pràctica jurídica Guillem 
Maria de Brocà’, recuperant una 
institució que fins al 2009 prepara-
va als advocats que feien la pràcti-
ca jurídica.

Aquesta comissió comprèn dues 
grans tipologies de formació: la que 

es du a terme de forma individual i 
la continuada. L’agrupació, a més, 
col·labora amb l’ICAT i el Col·legi d’Ad-
vocats de Tortosa en el Màster que 
organitza la Facultat de Ciències 
Jurídiques de Tarragona. El màster 
està dissenyant amb una doble fina-
litat: la de complir amb els objectius 
previstos per la Llei 34/2006 del 30 
d’octubre, sobre l’accés a les profes-
sions d’advocat i procurador; i, en 
segon lloc, ensenyar als alumnes que 
és l’advocacia. Els estudiants que 
cursen el Màster aprenen i viuen tota 
una sèrie d’experiències útils per co-
mençar a exercir. 

No tots els Màsters de l’advocacia 
que s’imparteixen en el territori són 
iguals. En el cas de l’ICAR, que im-
parteix la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) amb la col·laboració dels Col·le-
gis d’Advocats, van molt més enllà. 
I és que doten als alumnes, abans 
d’iniciar les seves respectives vides 
professionals, d’experiències i co-

neixements que només podrien ac-
cedir-hi al cap d’un temps d’exercici. 

El Col·legi d’Advocats 
de Reus al Màster
 
Cada Col·legi d’Advocats té un coor-
dinador que, juntament amb la coor-
dinadora de la URV, intenten donar 
al Màster la nota de qualitat que es 
mereixen els alumnes. Actualment, 
el coordinador és el Lletrat Gerard 
Fort i Robert que substitueix la 
Lletrada Dolors Vázquez. El Col·legi 
d’Advocats aporta al Màster classes 
pràctiques on se simulen judicis, es 
veu l’activitat als despatxos profes-
sionals i es pot estar al costat d’un 
Lletrat que fa el Servei d’Orientació 
Jurídica. Des del Col·legi d’Advocats 
de Reus, també possibiliten que els 
alumnes vagin a presenciar vistes 
públiques, tant penals, com civils i 
laborals, on prèviament el Coordina-
dor fa una tria per tal que la temàtica 
sigui variada i d’interès per l’alumne. 
De fet, l’últim trimestre de Màster es 
pot fer al Col·legi.

El perfil de l’alumne 

La valoració que es fa des de coor-
dinació pel que fa als alumnes del 
Màster és molt satisfactòria. Es 
tracta d’estudiants amb ganes 
d’aprendre, il·lusionats amb els co-
neixements pràctics i ben preparats 
a nivell teòric. El perfil respon a un 
titulat universitari oficial de Grau o 
llicenciat en Dret que pretén esde-
venir advocat. Malgrat tot, segons 
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el coordinador encarregat, Gerard 
Fort, fa palès el desencís de molts 
alumnes els quals consideren una 
“trava” el màster per tal de poder ac-
cedir a la professió. El curs passat 
(2016-2017), va ser la quarta edició 
del Màster, hi havia 30 alumnes ma-
triculats, dels quals 20 eren noies. 

El percentatge d’aprovats, tant del 
Màster com de la prova d’accés, ron-
da el 100%. Pel que fa a la formació 
continuada, la Comissió de Forma-
ció també organitza conferències, 
jornades, cursos i tallers rellevants 
de la vida jurídica en col·laboració 
amb el Consell dels Il·lustres Col·le-
gis d’Advocats de Catalunya (CICAC) 
i la ja esmentada URV. Des d’aquesta 
perspectiva, la intenció de la comis-
sió és proporcionar als advocats/
des i als futurs professionals una 
formació continuada en totes les 
matèries de l’àmbit jurídic, facilitant 
d’aquesta manera la seva especia-
lització. 

Pel que fa als actes organitzats per 
la Comissió de Formació al Col·legi al 
2016, es troba la conferència sobre 
recursos web per a advocats, en la 
qual també hi va col·laborar el Grup 
d’Advocats Joves de Reus; al mes de 
juny també hi va haver una conferèn-
cia sobre el règim d’impugnació dels 
acords relacionats amb la reforma 
de la Llei de Societats de Capital, la 
qual es va organitzar en col·labora-
ció amb la URV; i, d’altra banda, amb 

El percentatge d’aprovats, 
tant del Màster com de la 

prova d’accés, ronda
el 100% la Universitat tarragonina, també es 

va dur a terme la conferència sobre 
el règim jurídic del nou expedient 
administratiu electrònic. 

Activitats 

Pel que fa a les activitats que es 
van dur a terme l’any 2016  hi va ha-
ver les següents: el 24 de febrer de 
2016, sobre ‘Noves tipologies penals 
i novetats jurisprudencials envers la 
violència de gènere’ amb 61 inscrits; 
el 9 de març de 2016, una jornada 
sobre la sentència 705/2015 de 23 
de desembre. Clàusules abusives 
en els contractes bancaris cele-
brat a consumidors: Clàusula sòl; 
interessos moratoris; venciment 
anticipat. L’acte va tenir 96 inscrits; 
20 de març de 2016, conferència so-
bre la Llei de Jurisdicció voluntària 
amb 75 inscrits; 21 d’abril de 2016, 
conferència sobre la llei de Juris-
dicció voluntària organitzada amb 
72 inscrits presencials; 13 de maig 
de 2016, conferència ‘El nou barem 
de trànsit: Principals novetats’ amb 
69 inscrits; 16 de juny de 2016, con-
ferència sobre el Règim d’impugna-
ció dels acords socials després de 
la reforma de la Llei de societats de 
Capital. Amb 27 inscrits totals; 7 de 

juliol de 2016, conferència sobre la 
Llei 39/2015 de procediment admi-
nistratiu comú, les modificacions 
més rellevants en l’àmbit laboral; 
14 de setembre de 2016, conferèn-
cia sobre la Violència de Gènere 
entre els menors amb 46 inscrits; 6 
d’octubre de 2016, conferència ‘Re-
cursos Web per advocats’, amb 33 
inscrits; i el 15 de novembre de 2016, 
conferència sobre el règim jurídic 
del nou expedient administratiu 
electrònic amb 17 inscrits. Pel que fa 
a l’any 2017, al febrer es va dur a ter-
me un cicle de conferències sobre 
aspectes legals, tributaris, proces-
sals i administratius  dels arrenda-
ments urbans; una altra conferència 
sobre clàusules sòl i un altre cicle 
de conferències sobre Toxicologia 
forense al març; ja arribat l’abril, es 
va dur a terme una altra conferèn-
cia sobre l’abús en les clàusules de 
venciment anticipat, revés jurídic al 
TS i crisi del sistema processal es-
panyol; el mateix abril, es va centrar 
el focus en els aspectes pràctics de 
l’aplicació de la guarda i custòdia 
compartida als processos matrimo-
nials en un altre col·loqui; i el mes 
de maig es va dur a terme una altra 
conferència sobre l’aproximació a la 
Llei 11/2014, la situació de les perso-
nes del col·lectiu LGTBI+. 
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Comissió d’Estrangeria

Comissió de Drets Humans

La Comissió d’Estrangeria del Col·le-
gi d’Advocats de Reus es crea amb 
motiu de la nova realitat social en 
matèria d’immigració. Davant les exi-
gències de la normativa en aquesta 
matèria i les seves constants refor-
mes; la Comissió pretén mantenir 
actualitzada la legislació vigent, els 
protocols d’actuació que es realitzen 
per part del CICAC i el CGAE en col·la-
boració amb tots els Col·legis d’Advo-
cats, així com dels impresos i tràmits 
a realitzar. Així mateix, la Comissió 

La Comissió de Defensa dels Drets 
Humans del Col·legi ha estat formada 
fins ara per donar resposta al com-
promís social que té l’advocacia. La 
Comissió estarà sempre pendent dels 
conflictes que puguin produir-se i que 
lesionin els drets fonamentals de les 
persones i intentarà buscar les solu-
cions més adients, intercedint davant 
les autoritats en defensa dels drets 
individuals i col·lectius. La Comissió 
està formada per la responsable Pilar 
Lahoz, Roser Cabot, Neus Guerrero, 
Lidia Lobato, Hilal Tarkou i Mar Matías. 

Pel que fa a actes notoris, durant el 
2016 membres de la Comissió van 
assistir al Segon Congrés de Drets 
Humans al setembre a Figueres sota 
la premissa de ‘La detecció i defen-
sa de víctimes de tràfic de persones 
amb finalitat d’explotació sexual’ i al 
III Congrés de Drets Humans organit-

d’Estrangeria, col·labora amb d’altres 
comissions del Col·legi d’Advocats de 
Reus a l’hora de confeccionar i pro-
gramar els cursos de formació con-
tinuada o el torn especial d’estrange-
ria així com amb el Servei d’Atenció a 
l’Immigrant (SAI) que ofereix l’Ajunta-
ment de Reus. 

L’equip que lidera la Comissió està 
vertebrada pel responsable Sergi 
Guillén García amb Joana Rocamora 
Castillo, Hilal Tarkou Lahlimi, Laura 

Van Schilt Sabater, Francisca Díaz 
Ivarz i Rosa M. Lunar Martín. Dins 
aquesta temàtica, val a dir que el 
Col·legi d’Advocats de Reus va do-
nar suport a la iniciativa del Conse-
jo General de la Abogacía Española 
amb la campanya #DerechosRe-
fugiados on posa en marxa un re-
gistre d’advocats especialitzats 
en matèria d’immigració i asil amb 
l’objectiu que les autoritats espan-
yoles i de la UE puguin disposar de 
l’assistència jurídica.

zat pel Consejo de la Abogacía Espa-
ñola sobre els refugiats europeus. 

També hi va haver actes que es van dur 
a terme per apropar-se més a la ciutat 
l’any 2016. Cal destacar la conferència 
que va dur a terme el Lletrat Josep 
Apel·les Carod sobre els drets humans 
a l’actualitat al Centre de Lectura o les 
campanyes posades en marxa en el 
marc de les festes nadalenques: és el 
cas de la campanya de col·laboració 
de la Comissió de Drets Humans del 
Col·legi amb Càritas en el marc de la re-

collida d’aliments i productes d’higiene, 
la qual s’ha tornat a formalitzar aquest 
2017 juntament amb una nova col·labo-
ració amb la Creu Roja en el marc de la 
campanya de la Joguina Solidària. 

La Comissió de Drets Humans tam-
bé s’ha encarregat d’elaborar expo-
sicions enguany. Juntament amb la 
col·laboració del CICAC, van inaugu-
rar aquest passat abril al Centre de 
Lectura ‘Catalunya bombardejada’, 
una mostra que va elaborar-se amb 
motiu dels 80 anys del tràgic succés. 
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Comissió de Llengua
El Col·legi d’Advocats de Reus va ser 
el redactor de l’Informe que va donar 
l’impuls d’ús de la llengua catalana a 
l’àmbit jurídic i judicial i l’origen de la 
creació de la Comissió de Llengua 
del Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya. La Comis-
sió de Llengua del Col·legi d’Advocats 
de Reus treballa principalment per 
normalitzar l’ús de la llengua catalana 
en el dia a dia de l’activitat de l’advo-
cacia i per tant, també, en les actua-
cions judicials. 

La tasca de sensibilització sobre 
l’ús de la nostra llengua en l’àmbit 
professional és una de les tasques 
principals. En aquest sentit i amb 
l’esperit d’aconseguir la normalitza-
ció de l’ús del català en l’àmbit jurí-
dic i amb la col·laboració del Consell 
de l’Advocacia Catalana, busquem 
i dotem als companys i companyes 
d’eines per tal que aquesta normali-
tat sigui possible. Organitzem jorna-
des sobre l’ús del català a la Justí-
cia, informem sobre eines en català 
a la xarxa (traductors, terminologia, 
formularis, sentències, recursos 
que facilita la Generalitat i d’altres), 
posem a disposició dels advocats i 
advocades cursos gratuïts de català 
del nivell B, C, jurídic i cursos d’ora-
tòria. 

La Comissió de Llengua està forma-
da pel Gerard Fort, el responsable, 
i Apel·les Carod hi participa habi-
tualment. Dins aquesta agrupació 
doncs es facilita l’ús normal de la 
llengua catalana en totes les actua-
cions jurídiques i judicials que es du 
a terme en l’exercici de la professió. 

Per tot plegat, publiquem regular-
ment les novetats de la iniciativa del 
CICAC del Català a la Carta al web de 
l’ICAR, com també tenim diversos 
accessos directes a diversos espais 
lingüístics com ara les pàgines de 
‘Terminologia Jurídica’ o a la pàgi-
na de la Generalitat de Catalunya en 
l’apartat de la campanya ‘En català, 
també és de llei’.

Activitats 

Després de l’èxit de la VI Jornada 
sobre l’ús del català a la justícia 
“Futura justícia a Catalunya: llen-
gua d’ús”, celebrada el 20 de no-
vembre de 2015, a la seu del Col·legi 
d’Advocats de Reus, amb la ponèn-
cia del catedràtic de Dret Constitu-
cional de la URV Jaume Vernet, i la 
taula rodona amb Josep-Lluís Ca-
rod-Rovira, Montserrat Tura i José 
Domingo, l’any 2016 i 2017 han estat 
uns anys de manteniment de les 
activitats ordinàries d’informació i 
formació. 

Alguns dels objectius de la comissió 
han estat: 

- La col·laboració amb el Servei lin-
güístic CICAC; amb els recursos 
lingüístics a través de formularis, 
diccionaris i traductors automà-
tics, amb la creació de nous ma-
terials, com els articles Català a la 
Carta o la programació de jornades 
de formació i la difusió de les nove-
tats relacionades amb el llenguat-
ge jurídic a través del Butlletí de 
Llengua. 

- La gestió dels cursos de català gra-
tuïts, nivells B, C i J; La participa-
ció en el Pla pel Català al Camp de 
Tarragona, a través del company 
Daniel Recasens; El compromís de 
participació en el Cens d’entitats 
de foment de la llengua catalana.

- A destacar la participació del re-
presentant de la Comissió de Llen-
gua de Reus, com a representant 
del Consell de l’Advocacia Catalana 
al Comitè Terminològic de Dret, el 
qual s’ocupa de completar i tenir 
actualitzada la terminologia jurídi-
ca en català.

Campanya amb la qual l’ICAR va col·laborar.

Iniciativa del CICAC amb la qual es fa esment 
de novetat lingüístiques d’àmbit jurídic.



 | DE PLE DRET | 4/2017 | 19

COMISSIONS

Comissió de Deontologia
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Reus té la potestat sancionadora 
amb l’objecte de depurar possibles 
responsabilitats professionals de 
col·legiats que poguessin incomplir 
la normativa reguladora de la deon-
tologia professional en l’exercici de 
la seva activitat. A través de la Co-
missió de Deontologia, la Junta de 
Govern exerceix la competència de 
control deontològic i, en el seu cas, 
disciplinari per l’actuació profes-
sional dels advocats, acordant-se, 
segons els supòsits, l’arxiu sense 
més tràmit de la queixa, la tramita-

ció de l’expedient informatiu previ o 
la incoació d’expedient disciplinari. 
Per aquesta finalitat, la Comissió 
de Deontologia, aplica les normes 
recollides en aquest sentit a la Nor-
mativa de l’Advocacia Catalana de 
l’any 2009 i en els Estatuts de l’Il·lus-
tre Col·legi d’Advocats de Reus. La 
comissió de la qual n’és responsa-
ble en Luís Miguel Alcañiz. 

Durant l’any 2016 hi va haver 47 ex-
pedients, dels quals 16 provenien 
del Torn d’Ofici. D’aquestes 11 eren 
per incidències a les guàrdies, 1 ins-

tat per un Jutjat per l’actuació d’un 
lletrat del Torn d’Ofici i 4 instants 
per usuaris del TOAD per l’actuació 
d’un lletrat designat. Del nombre to-
tal d’expedients 31 foren de particu-
lars, dels quals 25 van ser instants 
per usuaris per l’actuació d’un lle-
trat contractat i 6 instats per un lle-
trat per l’actuació d’un altre lletrat 
en procediments judicials. Durant 
el 2016, d’aquests 47 expedients, 33 
estan en fase informativa i 14 són 
disciplinaris.
  

Comissió de Mediació
La Comissió de Mediació es va crear 
al Col·legi d’Advocats de Reus arran 
de l’aprovació de la Llei 1/2001, de 
15 de març, de mediació familiar a 
Catalunya.
 
L’equip que forma part de l’agrupació 
de mediació és la responsable Mont-
serrat Mosquera, Roser Cabot Fe-
rrer, Francisco Manuel Corbi Verge, 
Mònica Cots Morenilla, Robert Gimé-
nez i Bonet, Rosa Guerrero García, 
Guillem Masdéu Bernat, Pilar Lahoz 
Estiarte i Eva Lardies Agoiz. 

La Comissió de Mediació, es reuneix 
amb la finalitat de mantenir actua-
litzat el servei i facilitar als ciuta-
dans un camí alternatiu, extra-judi-
cial, per ajudar, mitjançant aquest 
servei, a les persones que tinguin 

un conflicte a trobar un acord satis-
factori per a totes les parts, amb el 
suport de la figura del mediador. 

A més, es marquen com a objec-
tius més immediats, els següents: 
Aconseguir derivacions judicials a 
mediació, de les quals poden afir-
mar que han assolit que els Jutjats 
de 1a. Instància Núm. 2, 3 i 5 facin 
regularment derivacions judicials al 
SOM; Poder començar a oferir, amb 
regularitat, cursos de formació que 
es realitzaran a la seu del nostre 
Col·legi d’Advocats. Es troben en 
una fase molt avançada; Posar en 
marxa una campanya amb l’objec-
tiu de donar a conèixer la mediació 
entre la ciutadania i els diferents 
organismes de la ciutat. Tenen di-
ferents idees/propostes sobre les 

quals començar a donar forma.
Durant el mes de novembre des de 
la Comissió de Mediació es va fer 
saber que les sol·licituds de media-
cions judicials estan augmentant 
significativament enguany en com-
paració amb els darrers anys.  

Activitats 

Pel que fa a les reunions internes 
de la comissió, es duen a terme de 
forma periòdica i, per tal de millorar 
la seva activitat, acostumen a divi-
dir-se en dues subcomissions. Les 
reunions que van tenir durant el 2016 
amb la comissió de mediació del 
Consell dels Col·legis d’Advocats de 
Catalunya, van ser el 4 de febrer de 
2016, 18 de febrer de 2016, 4 de març 
de 2016, 8 de juny de 2016, 20 de juliol 
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Taula informativa sobre la mediació als Jutjats de Reus.

Comissió de Relacions amb
l’Administració de Justícia (CRAJ)
La Comissió de Relacions amb l’Ad-
ministració de Justícia (CRAJ) és 
la comissió encarregada de vetllar 
per la defensa dels drets dels col·le-
giats vers l’Administració de Justí-
cia i d’altres operadors jurídics en 
l’exercici de la seva professió, ofe-
rint l’emparament col·legial corres-
ponent en cas que sigui necessari. 
L’àmbit d’actuació d’aquesta deriva 
de les relacions amb els diferents 
operadors jurídics, Jutjats, Cossos 

de seguretat, Agència Tributària, 
Registres (Civil, Mercantil o de la 
Propietat) i qualsevol altre opera-
dor jurídic relacionat en l’exercici 
de la professió. La CRAJ vetlla es-
pecialment per corregir les possi-
bles disfuncions que succeeixen en 
la relació diària entre el col·legiat i 
l’administració de justícia i els al-
tres operadors jurídics. 

En aquest sentit s’estableixen 

acords i convenis de col·laboració 
amb tots ells per a un millor funcio-
nament, realitzant a més una funció 
informativa en relació a protocols 
d’actuació, informació de Jutjats, 
calendari dels Jutjats de guàrdia, 
acords o criteris d’unificació de la 
Audiència Provincial de Tarrago-
na que són d’interès pels lletrats. 
La col·laboració entre la comissió 
i el col·legiat ha d’ésser fluida i ne-
cessària en benefici de l’exercici de 

de 2016, 15 de setembre de 2016, 13 
d’octubre de 2016, 7 de novembre de 
2016 i 1 de desembre de 2016. 

Pel que fa a les jornades i congressos 
durant el 2016 han assistita una gran 
varietat d’actes. És el cas del I Con-
grés Estatal Interprofessional de Me-
diació, organitzat pel CICAC, els dies 
10 i 11 de març de 2016; i l’assistència 
a la jornada de mediació ‘Mediando y 
fomentando las redes de derivación a 
la Abogacía’, celebrada al Consell Ge-
neral de l’Advocacia Espanyola, el dia 
27 de setembre de 2016. 

D’altra banda, el 17 de març de 2016 
van donar una xerrada a l’Institut 
Gaudí de Reus, sobre la Mediació i el 
funcionament pràctic del servei del 
SOM; una altra el 31 de març 2016, a 
la seu de l’Il·lustre Col·legi Advocats 
de Tarragona per part dels respon-
sables de les Comissions de Me-
diació dels Col·legis d’Advocats de 

Reus, Tortosa i Tarragona i, la Res-
ponsable dels Serveis; i, per últim 
una altra trobada el 22 de juliol de 
2016, a la seu de l’edifici judicial de 
Reus, per tractar les derivacions ju-
dicials al SOM.

Altres dels actes més recents han 

estat al gener de 2017 amb una tau-
la informativa amb motiu de la cele-
bració del Dia Europeu de la Media-
ció als Jutjats de Reus, on advocats 
formats en mediació van assesso-
rar a peu de carrer els ciutadans so-
bre les vies possibles per tal d’evitar 
una discussió.
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Assistència a la inauguració de les XI Jornades Nacionals de les CRAJ a Mataró (2016) .

la professió. El grup humà que com-
posa l’agrupació encarregada de 
les relacions de gestió de la justícia 
està format per la responsable Rosa 
Guerrero García, Carles Ferrer Roig, 
Julen Barriola Muguerza, M. del Mar 
Granell Barceló, Herminia Alfonso 
Galera, Rosa M. Nomen Chavarria i 
Sergi Guillén García. 
 
Pel que fa als congressos amb el CI-
CAC duts a terme el 2016 i als quals 
va assistir la comissió, hi ha les XI 
Jornades de les CRAJ a Mataró al 
juliol, una cita que va moure’s sota 
la frase ‘Juntos, mejor justícia’. Van 
fer dues reunions amb el Consell i 
una altra a Sabadell. D’altra banda, 
es van tramitar prop de 15 queixes 
de companys. 

En el marc de les trobades de les 
Comissions de Relacions amb l’Ad-
ministració de la Justícia, del 29 al 

31 de març d’aquest 2017, la comissió 
de l’ICAR va fer acte de presència a 
la cita que es va organitzar a Oviedo. 

Comissió de Taxació de costes
i jura de comptes
L’equip que conforma la Comissió de 
Taxació de costes i jura de comp-
tes està constituït per la seva res-
ponsable, Dolors del Mar Vázquez 
Pérez, qui juntament amb Mariona 
Comerma Guerrero, Ricard Foraster 
Adserà, Francesc Sabaté Vidal, M. 
Roca Aguiló Conesa, Guillem Masdéu 
Bernat, Jaume Porqueras González, 
Jordi Prat Altarriba i Jonathan Corti-
jo Sola duen a terme les funcions es-
mentades. Quant als expedients en-
viats per fer informes en 2016 hi ha 
48. Es van emetre un total de 50 amb 
els expedients de finals de 2015. La 
responsable de la Comissió va assis-
tir a dues reunions del CICAC i l’equip 
es va reunir 6 vegades.

Foto de grup de la comissió de Taxació de costes i jura de comptes.
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Comissió per la defensa dels 
drets dels animals
La protecció dels drets dels animals 
ha adquirit durant els últims anys 
un grau de debat públic descone-
gut fins ara. Avui dia, ja comença 
a haver-hi la presència d’aquests 
temes en els col·legis d’advocats a 

través de la creació de comissions 
especialitzades, així com en l’àm-
bit universitari, on ja han aparegut 

els primers Postgraus i Màsters en 
la matèria i la creació de grups de 
recerca d’estudiants universitaris i 
congressos sobre aquest tema. El 
Col·legi d’Advocats de Reus va crear 
el 2016 la Comissió per la defensa 
dels Drets dels Animals amb diver-
sos objectius i projectes de futur i 
està composta per l’agrupació, pre-
sidida per Yvonne Figueras, Esther 
Besora López, Cristina Cortezón 
Vallespí, Débora García, Patricia 
Márquez, Patricia Pérez, Celestino 
Rom Porro, Òscar Tera, Montserrat 
Tutusaus i Laura Van Schilt Saba-
ter. Tots ells donen suport a altres 
organismes com ara la Fundació 
MONA, la qual treballa en fomentar 
el benestar dels primats.

La protecció dels drets 
dels animals és un tema 
que entra amb força als 

col·legis d’advocats

La Comissió ha creat diferents sub-
comissions, que passaran a anome-
nar-se seccions de treball: hi ha la 
secció de Relacions amb les Admi-
nistracions, la de Relacions amb Ins-
titucions i Cossos de Seguretat, la 
de Relacions amb les Associacions 
animalistes, la de Formació, cons-
cienciació i assessorament jurídic 
en matèria d’animals, la de Recursos 
web, xarxes socials i premsa.

Objectius inicials 

Els objectius inicials de la Comis-
sió són els següents: Elaboració 
de Protocols i/o Recomanacions 
dirigides als Cossos de Seguretat 
del Partit Judicial, per tal d’actuar 

Foto de grup de la Comissió per la defensa dels drets dels animals.
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de manera eficaç contra situa-
cions d’abandonament i maltrac-
tament d’animals, així com per 
millorar l’atenció que s’ofereix als 
ciutadans i les associacions davant 
aquesta problemàtica; Anàlisi so-
bre la situació actual dels centres 
de recuperació d’animals a través 
de l’estudi dels contractes de con-
cessió, atenent la polèmica exis-
tent en quant a la seva gestió i les 
condicions i tracte que reben les 
bèsties en els centres; Organitzar i 
participar en programes i activitats 
que es dirigeixin a conscienciar a 
la ciutadania sobre el civisme i les 
responsabilitats de la tinença d’ani-
mals, el maltractament animal, i en 
general, sobre els drets i els deures 
en aquesta matèria; Identificar i 
conèixer les associacions d’animals 
del Partit Judicial amb la finalitat 
d’iniciar col·laboracions; Col·labora-
ció amb altres Comissions de Drets 

COMISSIONS

dels Animals (provincials, autonò-
miques i estatals), així com altres 
Col·lectius professionals, a fi de 
compartir coneixements, organit-
zar jornades i participar en accions 
conjuntes; Difusió de la creació Co-
missió a través de la premsa i les 
xarxes socials (Facebook, Twitter, 
Instagram etc.) i creació de perfils 
per tal de donar a conèixer les ac-
cions i activitats que organitzi i en 
les que hi participi la Comissió. 

Des de la Comissió s’ha plantejat 
l’opció de crear un Servei d’Orien-
tació Jurídica en matèria d’Animals 
-SOJA- per tal de poder donar su-
port als ciutadans i les associacions 
sobre les qüestions legals que se’ls 
puguin plantejar en matèria de dret 
dels animals. Aquest projecte ja 
està aprovat per la Junta de Govern. 

La creació de la Comissió per la de-

fensa dels Drets dels Animals supo-
sa per al Col·legi d’Advocats de Reus 
un pas en la defensa del Drets dels 
Animals, alhora que dota al Col·legi 
d’una Comissió actual i potencial-
ment molt activa i de la que molts 
sectors demanaven la seva creació. 
Aquesta tònica es va fer palesa a 
l’article que la portaveu de la comis-
sió, Yvonne Figueras, va escriure al 
portal del Consejo General de la Abo-
gacía Española. A més, l’origen de la 
comissió suposa un servei altruista 
al qual el ciutadà pot recórrer.  

Pel que fa a projectes de futur, la 
Comissió vol col·laborar amb la 
venda de calendaris de la Fundació 
Mona en defensa dels primats. Per 
últim, com s’ha exposat, la Comis-
sió també vol intervenir en el re-
dactat de la nova Ordenança sobre 
tinença d’animals de Reus. 
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Grup d’Advocats joves de Reus
El Grup d’Advocats Joves defensa els interessos de la professió i dignifica l’inici de l’ofici tot vetllant per 
l’advocat jove que acaba d’encetar la seva professió

Els membres de la Junta del GAJ 
de Reus van renovar candidatura 
aquest novembre de 2017. La can-
didatura guanyadora va estar en-
capçalada per Ana Cabañero Loza-
no, Lidia Lobato Gómez, Mikel Ochoa 
García, Sergi Montaña Suazo, Juan 
Antonio Ramón González, Ivette Gili 
Cortillas, Mariona Comerma Gue-
rrero i Anna Ferrer Roig. Van agafar 
el relleu de l’anterior, la qual estava 
formada per Jordi Antón García, Eu-
làlia Carmona Iglesias, Ana Mª Ca-
bañero Lozano, Anna Ferrer Roig, 
Sergi Montaña Suazo, Lídia Lobato 
Gómez, Mariona Comerma Guerrero 
i Mikel Ochoa Gracia. 

Quins objectius té la nova junta del 
GAJ? Podem dir que els nostres ob-
jectius principals es divideixen en 
quatre. El primer, i potser el més  
important, la integració de l’advocat 
jove. L’advocacia no és precisament 
una professió fàcil i menys durant 
els primers anys d’exercici. El segon 
objectiu és incentivar la formació 
dirigida a l’advocat jove, però no de 
forma teòrica, sinó més aviat pràcti-
ca. El tercer objectiu és la col·labora-
ció amb altres agrupacions de joves 
advocats i amb organismes públics. 

I, el quart objectiu és fomentar l’oci 
entre nosaltres, donat que creiem 
que és important crear un vincle fora 
de l’exercici professional.

Quines assignatures/projectes es 
plantegen tirar cap endavant? En-
tre d’altres, volem impulsar la for-
mació pràctica amb la creació de 
tallers en la que per exemple se si-
mulin judicis amb l’ajut de jutges, 
fiscals i advocats amb experiència; 
també volem passar a formar part 
d’altres associacions d’advocats jo-
ves com el CEAJ; o crear un Carnet 
d’Advocat Jove per tal que els joves 
advocats pertanyents al nostre grup 
puguin beneficiar-se d’avantatges 
als comerços locals del nostre partit 
judicial; també tenim la intenció de 
col·laborar amb organismes públics, 
com ara col·legis, instituts i ajunta-
ments, tot organitzant conferències 
sobre temes d’actualitat i d’interès 
per a la societat. 

Per què creuen que és important 
tenir un Grup d’Advocats Joves, 
quins beneficis proporciona? Les 
necessitats entre un advocat que 
porta anys d’exercici són molt di-
ferents a les d’un advocat que aca-
ba de començar, o porta pocs anys 
d’exercici. Normalment, la formació 
va dirigida a tots els membres del 
col·legi  sense tenir en compte que 
moltes vegades els advocats joves 
requereixen un altre tipus de forma-
ció, que és la que nosaltres volem i 
podem proporcionar.  Començar en 
el món de l’advocacia és complicat 

i més si no coneixes a ningú, és una 
professió que s’aprèn amb la pràc-
tica i el que ha de procurar un Grup 
d’Advocats Joves és que cap advo-
cat jove es trobi sol en el moment 
d’iniciar la seva carrera professional. 
És per això que a l’anterior Junta, ja 
vam implantar el sistema de men-
tors per tal que els joves advocats 
no es trobessin en aquesta tessi-
tura. És important que existeixi un 
Grup d’Advocat Joves perquè hem 
de vetllar pels nostres interessos, ja 
que ens trobem sotmesos a diverses 
condicions adverses: ens costa ac-
cedir a la professió, hem d’esperar 3 
anys per poder accedir al torn d’ofici, 
i moltes vegades les condicions la-
borals són força precàries. 

Algú de la nova junta ja havia es-
tat vinculat/da amb el GAJ o és la 
primera vegada? Respon Ana Ca-
bañero Lozano: Vaig formar part 
de l’anterior Junta del GAJR durant 
1 any i mig, fent la funció de secre-
tària. I no només jo, si no que hi ha 
altres 5 membres de la Junta ante-
rior que també formen part d’aquest 
nou projecte, que en realitat suposa 
la continuació del que vam iniciar a 
l’anterior Junta.  

L’advocacia no és
precisament una professió 

fàcil i menys durant els 
primers anys d’exercici
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PASSATEMPS

Sopa de lletres

Afinem la llengua
Us recordem que el Servei Lingüís-
tic del CICAC va tenir la iniciativa 
anomenada Català a la carta, que 
pretén donar a conèixer, a través 
de la publicació d’articles breus i 
entenedors, els aspectes lèxics i 
gramaticals que solen generar més 
errors en la redacció de documents 
jurídics i administratius, així com 
les etimologies més curioses dels 
termes jurídics. Aquí us deixem el 
darrer apunt sobre els adjectius 
‘complet’ i ‘complert’. 

Complet és un adjectiu que significa 
íntegre, sencer, que no hi falta res; 

mentre que complert és el partici-
pi del verb complir i és el que hem 
d’utilitzar quan ens ajustem, entre 
altres, als terminis, a les lleis o a les 
funcions (diem: hem complert els 
terminis, les lleis o les funcions). Al-
guns exemples:

Ús de l’adjectiu complet:
- Que, en examinar l’expedient 

administratiu, he observat que 
aquest no està complet, ja que 
hi manquen els antecedents se-
güents.

Ús del participi complert (que en 

algunes ocasions concorda amb 
gènere i nombre amb el comple-
ment):
- La societat no havia complert 

l’obligació de declarar de tots els 
impostos.

- Que tingueu per complert dins de 
termini el requeriment efectuat.

- Hom pot autoritzar, una vegada 
complertes les prescripcions 
d’aquesta Llei, la compatibilitat 
per exercir altres funcions

Legislació 
Penal
Processal
Normativa
Jurídic

Justícia 
Civil
Tribunal
Advocacia
Dret

Jurisprudència
Coacció
Jutge
Legitimitat
Administratiu

Us desitgem
Bon Nadal i
Feliç 2018


