
 | DE PLE DRET | 1/2019 | 1

Nº4. 1er i 2on trimestre 2019 REVISTA DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE REUS

Una revista informativa sobre les activitats, novetats i detalls de les comissions del Col·legi

Un resum de qui som, què fem i oferim



REVISTA DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS DE REUS

 | DE PLE DRET | 1/2019 |  | DE PLE DRET | 1/2019 |2 3

EDITORIALÍNDEX

De ple dret és una publicació nas-
cuda a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Reus amb l’objectiu d’esdevenir 
l’òrgan informatiu i d’expressió dels 
seus col·legiats/des.

Edita
Iniciatives de Comunicació Local S.L.
Apartat de Correus 125 - 43080
Tarragona
Tels. 673 930 589 - 673 930 590

Consell Assessor
Encarna Orduna Pardo
Sergi Guillén García 
Jordi Antón García 
Gerard Fort i Robert

Direcció
Encarna Orduna Pardo

Coordinació ‘De ple dret’
Cristina Valls

Composició
Marc Pascual (disseny i maquetació)
Cristina Valls (Redacció)

De ple dret
e-mail: col.legi@advocatsreus.org

Han col·laborat en aquest número
Ana Cabañero Lozano
Misericòrdia Albouy
Montserrat Boronat
Isabel Baixeras 
Montserrat Felip
Dolors Cailà
Julen Barriola
Gerard Fort i Robert
Judith Gay
Francisca Díaz
Daniel Queral
Ana de Larrínaga
Neus Guerrero
Montserrat Tutusaus

02 Index

03 Editorial

04 El Col·legi

14 Opinió

20 Resum de resolucions judicials

22 Comissions 

34 L’entrevista del trimestre

38 Passatemps

Aprofito aquest nou número de la nostra revista digital per informar-vos 
de les novetats en les que estem treballant de forma activa  i de les que en 
breu farem l’oportuna difusió. 

En primer lloc, i ja des de fa temps, estem apostant per la modernització 
del nostre Col·legi d’Advocats de Reus,  adaptant-nos de mica en mica a les 
noves tecnologies necessàries per a oferir un servei més eficient i dinàmic.
És per això que us informo que estem elaborant una nova pàgina web per 
al Col·legi, amb un canvi d’imatge, més útil i més ràpida, i amb un ventall 
d’informacions pensades en vosaltres.

En segon lloc, també estem preparant canvis en relació al mailing, que és la 
fórmula habitual de comunicació amb els col·legiats i les col·legiades, amb 
un nou format més atractiu i modern, per tal que pugueu identificar ràpida-
ment els continguts que us poden interessar més.

I, finalment, d’una banda, acabarem les modificacions ja iniciades a la nos-
tra oficina ubicada a la seu dels Jutjats de Reus i per altra banda, a la nostra 
seu principal, us donarem un servei específic mitjançant l’“Oficina d’aten-
ció col·legial”, independent de l’“Oficina d’atenció a la ciutadania”, que es 
destinarà com a punt d’informació per a qualsevol consulta o gestió que es 
realitzi per la mateixa en relació al nostre Col·legi.

Espero que aquestes millores us agradin i us siguin d’utilitat
   

La degana del col·legi, 
Encarna Orduna

Encarna Orduna Pardo.
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COL·LEGI COL·LEGI

Junta General Ordinària
i Extraordinària

Orduna Pardo, vicepresidenta del Consell
de l’Advocacia Catalana

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Reus va celebrar, en data del 27 
de març de 2019, la Junta General 
Ordinària i Extraordinària. En el 
primer cas, s’hi van aprovar l’acta 
corresponent a la Junta General 
Ordinària celebrada el passat dia 19 
de desembre de 2018,  la Memòria 
del Deganat sobre els esdeveni-
ments de l’any 2018 i el compte 
general de despeses i ingressos de 
l’esmentat any.

Podeu consultar L’ACTA DE LA 
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA del 
Col·legi d’Advocats de Reus, com 
també la MEMÒRIA DEL DEGANAT, 
on hi ha totes les activitats col·le-
gials que s’han dut a terme durant 
l’any 2018. Enguany, hem innovat 
el format de la memòria amb l’ob-
jectiu que sigui més gràfica i àgil. 
D’aquesta manera tindreu una visi-
bilitat de totes les tasques que es 
fan al Col·legi. 

Pel que fa a la Junta General Ex-
traordinària, es va aprovar per una-
nimitat el PROJECTE D’ESTATUTS 
DEL COL·LEGI amb les observa-
cions i modificacions proposades 
pel Departament de Justícia.

Així mateix, també es va aprovar 
per unanimitat la MODIFICACIÓ DE 
L’ARTICLE 3.1.B DEL REGLAMENT 
GENERAL DELS SERVEIS DE DE-
FENSA I D’OFICI I D’ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA GRATUÏTA del Col·legi 
d’Advocats de Reus.

En data 11 de gener de 2019, va ha-
ver-hi la presentació pública als 
mitjans de comunicació del nou 
president del Consell de l’Advoca-
cia Catalana (CICAC), el degà del 
Col·legi d’Advocats de Terrassa, 
Ignasi Puig Ventalló. El Consell, 
format pels degans dels catorze 
Col·legis d’Advocats catalans, va 
nomenar-lo en el seu darrer ple del 
27 de desembre com a nou presi-
dent de la institució. Per la seva 
banda, també va ser anomena-
da vicepresidenta, la degana del 
Col·legi d’Advocats de Reus, En-
carna Orduna Pardo. 

Així doncs, Ventalló va agafar el 
relleu del degà de Mataró, Julio J. 
Naveira, qui va exercir com a pre-
sident al Consell durant els darrers 
dotze mesos. A partir d’ara, Naveira 
serà el nou responsable de la Co-

Dos moments de la Junta General Ordinària i Extraordinària.

Ignasi Puig Ventalló, Encarna Orduna Pardo i Julio J. Naveira (foto CICAC)

Encarna Orduna Pardo i  Ignasi Puig Ventalló, durant la reunió amb el M. Hble. Sr. Roger Torrent.

“El que volem aconseguir amb 
aquesta modificació del reglament 
és que tots/es aquells/es advocats/
des que ja compleixen els requisits 
per poder accedir al Torn d’Ofici i 
prèvia presentació de la instància 
corresponent a la Junta de Govern, 
puguin donar-se d’alta al Torn d’Ofi-
ci i l’Assistència al Detingut en qual-
sevol moment, sense haver d’espe-
rar fins al mes de juny o desembre, 

com fins ara”, explica la degana 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Reus, Encarna Orduna Pardo. 

L’objectiu és, doncs, donar més fa-
cilitats al/la col·legiat/da. Al tanca-
ment d’aquesta edició, podem in-
formar-vos que en data 30 d’abril 
es va publicar al DOGC la Modifica-
ció de l’esmentat Reglament que 
podeu consultar-ho aquí.

missió de Comunicació del CICAC. 
De fet, en qualitat de vicepresi-
denta del CICAC, Orduna Pardo, va 
assistir el passat 15 de març a una 
reunió amb el President del Parla-
ment de Catalunya, Roger Torrent.

http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Liquidaci%C3%B3%2018.pdf
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Liquidaci%C3%B3%2018.pdf
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Liquidaci%C3%B3%2018.pdf
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Acta%20de%20la%20Junta%20General%20Ordin%C3%A0ria%2027-03-19.doc
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Acta%20de%20la%20Junta%20General%20Ordin%C3%A0ria%2027-03-19.doc
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Memo%CC%80ria-18_0.pdf
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Projecte%20Reforma%20Estatuts%20Col.legi%20Advocats%20de%20Reus.pdf
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Projecte%20Reforma%20Estatuts%20Col.legi%20Advocats%20de%20Reus.pdf
http://www.advocatsreus.cat/node/4207
http://www.advocatsreus.cat/node/4207
http://www.advocatsreus.cat/node/4207
http://www.advocatsreus.cat/node/4207
http://www.advocatsreus.cat/node/4207
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/DOGC%20Modificaci%C3%B3%20reglament%20Art.%20B%2030-04-19.pdf
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Presidenta de la Comissió d’Ordenació Professional
i Vicepresidenta del CGAE

Conveni de reciprocitat en la prestació de serveis bàsics 
amb el Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona

Projecte del ‘Deganat Obert’

Correu setmanal unificat Redisseny de la pàgina webEls nomenaments, però, no s’acaben aquí. Durant el Ple 
del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), 
celebrat el 8 de febrer, es va nomenar com a Presiden-
ta de la Comissió d’Ordenació professional a la degana 
del Col·legi, Encarna Orduna Pardo. Com a conseqüència 
d’aquest nomenament, la nostra degana també va assu-
mir la tercera vicepresidència del CGAE. En aquesta lí-
nia, us informem que CGAE està format per nou vicepre-

En data, 3 d’abril de 2019, el Col·le-
gi d’Advocats de Reus va signar 
un conveni de reciprocitat en la 
prestació de serveis bàsics amb 
el Col·legi d’Administradors de Fin-
ques de Tarragona. 

D’altra banda, la Junta de Govern 
durant el mes de febrer va acor-
dar instaurar la figura del “Deganat 
Obert”. Es tracta d’una iniciativa en 
què la degana atendrà personal-
ment a tots/es aquells/es advocats/
des que tinguin consultes, propos-
tes, dubtes o qualsevol altre qües-
tió relacionada amb l’exercici de la 
professió i col·legial. El “Deganat 

sidències, que es passem a relacionar en aquest enllaç. 

“El més important d’assumir aquests nomenaments és 
que el nostre Col·legi treballarà al capdavant i de forma 
molt intensa en tot allò que preocupa a la nostra pro-
fessió i posiciona al nostre col·legi com a un dels nou 
que ostenten les vicepresidències del CGAE”, explica la 
degana del Col·legi. 

Conveni reciprocitat amb el  Col·le-
gi d’Administradors de Finques de 
Tarragona

Obert”, de caràcter mensual, té 
com a objectiu esdevenir un canal 
de comunicació més proper i fluid 
a tots/es els/les col·legiats/des. 
“Els resultats en aquests darrers 
mesos, amb la posada en marxa 
del projecte ha estat d’un gran èxit 
i hem rebut peticions de reunió de 
tota mena de col·legiats i col·legia-
des, tant joves com més veterans. 

Innovacions tecnològiques

En l’àmbit de les tecnologies, el Col·legi d’Advocats de 
Reus segueix treballant per tenir una comunicació més 
propera amb els seus col·legiats i col·legiades amb l’ob-
jectiu d’ajudar-los i de conèixer quines són les seves 
inquietuds i peticions. “A hores d’ara, estem fent una 
recerca de la fórmula més eficient per fer arribar la 
informació útil als col·legiats/des a través d’un correu 
electrònic setmanal, on tot estigui unificat. La inten-
ció, en un futur immediat, és minvar l’arribada l’excés 
de correus a la safata d’entrada del/de la col·legiat/da. 
Per això, treballem amb plataformes, com ara Mail-
chimp, per implementar tot plegat, eliminant la càrrega 
de feina amb informació més clara i que cridi l’atenció”, 
explica el membre de la Junta de Govern, Jordi Antón 
García. La finalitat seria poder englobar en un mateix 
espai les novetats de les comissions, circulars i altres 
notícies d’interès relacionades amb el Col·legi.

Per seguir facilitant la comunicació amb el/la col·legiat/
da, també s’ha iniciat un projecte de redisseny de la pà-
gina web. En aquest sentit, s’estan fent proves durant 
aquest any en relació a la part visual de la pàgina amb 
una estructura més intuïtiva i interactiva. “Volem evi-
denciar la simplicitat i defugir la sobrecàrrega d’infor-
mació posant accent a la formació que el Col·legi orga-
nitza. Volem destacar aquelles activitats que, en molts 
casos, no arriben el/la col·legiat/da a través de la imple-
mentació d’un calendari, en el qual podran consultar les 
activitats formatives, les de les comissions del Col·legi 
i altres activitats, com ara les que poden dur a terme 
el Grup d’Advocats Joves, la Junta de Govern i les de la 
degana de l’ens col·legial”, destaca Antón García.

D’altra banda, també s’està millorant la tecnologia 
d’accés al web quant a accessibilitat a la part privada, 
fent un focus especial en la programació i seguretat 
d’aquest. “És a dir, hi haurà una reordenació dels con-
tinguts. Per exemple, de les ofertes de l’apartat d’El 
Club; es treballarà també en l’apartat de Transparència 
i donarem més importància a la bossa de treball i les 
bases de dades i, per últim i no menys important, adap-
tarem un accés específic a la futura biblioteca virtual”, 
completa Jordi Antón García. 

Estem contents, perquè per a no-
saltres és una eina que ens fa sentir 
més a prop dels nostres col·legiats/
des”, valora Encarna Orduna Pardo. 

https://www.abogacia.es/conozcanos/la-institucion/organigrama/
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Biblioteca Alter Mútua Abogados 

Mutualidad de la Abogacía  

Paper col·legial i registre
documents

Reformes de l’espai col·legial 
de l’edifici judicial de Reus

La biblioteca és un espai clau a 
la seu col·legial reusenca, on tot 
col·legiat i col·legiada hi pot con-
sultar les darreres adquisicions i 
volums essencials. Consulteu aquí 
els nous llibres que vam adquirir 
durant el mes de febrer a la biblio-
teca. I aquí, els que vam adquirir 
durant el mes d’abril. 

Mutua d’Advocats de Catalunya en-
via un cop al mes un delegat terri-
torial al Col·legi d’Advocats de Reus 
–en aquest cas Eduard Codina– per-
què atengui i assessori a tots aquells 
col·legiats en els dubtes que puguin 
tenir sobre temes relacionats amb 
la previsió professional. Les visites 
periòdiques van adreçades a col·le-
giats/des mutualistes que desitgen 
rebre informació de les prestacions 
i cobertures contractades quant a 
salut, vida i estalvi per tal de millo-
rar o contractar noves prestacions. 
També, n’hi ha, però, de col·legiats 
i col·legiades no mutualistes que 
desitgen informació dels serveis 
i prestacions per contractar, es 
tracti de col·legiats que estan em-
marcats en altres sistemes de 
previsió social públics o privats, si-
guin exercents o no exercents per 

Al Col·legi d’Advocats també hi ha 
reunions periòdiques per part d’un 
assessor de la Mutualidad General 
de la Abogacía de la nostra zona, 
en Daniel Bodelón Puertas, qui atén 
personalment totes les consultes i 
dubtes dels col·legiats i col·legiades. 

D’altra banda i d’acord amb el que 
preveu l’Estatut de la Mutualidad 
General de la Abogacia, abans que 
se celebri l’Assemblea General, que 
aquest any s’ha convocat pel dia  8 
de juny, s’han de celebrar les reu-
nions territorials a les respectives 
seus de tots els Col·legis d’Advo-
cats, a fi de donar a conèixer el text 
dels assumptes que es sotmetran 

El Col·legi d’Advocats té a disposició de tots/es els/les 
col·legiats/des un servei de venda de paper col·legial 
amb logotip i numerat per tal que el pugueu utilitzar per 
fer els vostres escrits,  contractes o qualsevol altre do-
cument que cregueu convenient, donant una imatge i 
un caire més formal.

També us recordem que si voleu registrar un contracte 
o document al Registre del Col·legi d’Advocats per tal 
que en quedi constància, és indispensable que estigui 
elaborat amb aquest paper col·legial numerat. Tanma-
teix, aprofitem per adjuntar-vos el llistat actualitzat de 
preus del serveis col·legials.

La Junta de Govern, amb l’objectiu de millorar l’espai i 
organització de les dependències que tenim ubicades a 
la seu judicial, va acordar aprovar fer una sèrie de refor-
mes i canvis. Així doncs, el passat 16 d’abril es va iniciar 
la primera fase d’aquestes modificacions que hi ha pre-
vistes i s’ha posat una nova taula al despatx de reunions 
per tal que hi hagi més espai. La taula que hi havia en 
aquest despatx l’hem posat a fora a la sala d’aquesta 
manera l’espai queda més organitzat i harmoniós.

Així mateix, també es van millorar la organització dels 
armaris de les togues per tal que estiguin més amplies 
i s’han adquirit penjadors nous més resistents. Els ad-
vocats i advocades que teniu togues privades, teniu un 
penjador amb el vostre nom que us facilitarà la recerca 
de la toga.

COL·LEGI

compte propi, per compte propi 
amb RETA o Mutualidad General de 
la Abogacía que desitgen informa-
ció dels productes. 

“Els dubtes o consultes més habi-
tuals són: quines cobertures tinc 
contractades i quines prestacions 
em corresponen en cas de baixa 
mèdica, maternitat, paternitat, es-
talvi per a la jubilació (per a col·le-
giats mutualistes); també obtenir 
informació sobre les prestacions 
incloses dins el nostre paquet de 

a l’aprovació d’aquesta Assemblea 
General i per escollir-ne els repre-
sentants.

És per això, que el passat 5 d’abril 
es va citar a tots els que són mu-
tualistes, a la REUNIÓ TERRITO-
RIAL corresponent, a la seu col·le-
gial, amb el següent ordre del dia, 
que podeu consultar aquí.

cobertures alternatius al RETA per 
a exercir l’advocacia per compte 
propi, especialment per als nous 
col·legiats; comptabilització amb 
altres activitats i, fins i tot, amb la 
jubilació (exercents, no exercents, 
etc.); els serveis inclosos i centre 
d’assegurança de salut; i la posició 
actual de l’estalvi a la jubilació per 
poder estudiar possibles millores i 
increments dels seus estalvis, en-
tre un llarg etcètera”, detalla Julen 
Barriola, delegat al Col·legi d’Alter 
Mútua Abogados a Catalunya. 

http://www.advocatsreus.cat/node/4292
http://www.advocatsreus.cat/node/4291
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Preu%20serveis%20col%C2%B7legials.pdf
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Preu%20serveis%20col%C2%B7legials.pdf
http://www.advocatsreus.cat/node/3861
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XII Congreso Nacional de la Abogacía 
Española, a Valladolid 
Durant els dies 8, 9, 10 i 11 de maig 
es va dur a terme el XII CONGRE-
SO NACIONAL DE LA ABOGACÍA 
ESPAÑOLA a Valladolid. És la cita 
més important de l’Advocacia, per-
què s’hi reflexiona de tot el rela-
cionat amb la professió. Diversos 
membres de la Junta de Govern 
del Col·legi van assistir-hi i també 
el company Àngel Camacho. En 
aquest enllaç hi podreu trobar in-
formació sobre l’acte i, fins i tot, un 
vídeo de la presentació de l’acte. 
Sota el lema ABOGACÍA TRANS-
FORMADORA: FUIMOS PRESEN-
TES. SOMOS FUTURO, el congrés, 
que es celebra cada 4 anys, va reunir 
a tota la professió per debatre idees 
i propostes sobre la nostra activitat, 
desafiaments i inquietuds.

El Congrés va ser diferent de tots 
els anteriors, va promoure activi-
tats d’allò més pràctiques per tal 
d’esdevenir àgil, i alhora més plural 
en la seva temàtica i perspectives, 
enriquit amb totes les veus i expe-
riències possibles, però, sobre tot, 
pràctic i vinculat estretament a les 
necessitats reals de la professió. 

D’altra banda i pel que fa als seus 
objectius, el Congrés va acollir es-
pais diversos per poder compartir 
coneixement i talent dels àmbits 
del dret, l’emprenedoria, la tec-
nologia i el pensament. Cadascun 
dels congressistes, de fet, va po-
der crear el seu itinerari propi, fet 
a mida dels seus interessos i ne-
cessitats. Val a dir, que tant els po-

nents com els assistents van poder 
crear sinergies (networking). L’èxit 
d’aquest tipus d’actes és la presèn-
cia activa i compromesa. Només 
així es pot construir l’Advocacia del 
futur entre tots.

L’acte va servir perquè els mem-
bres del Col·legi també aprofun-
dissin en temes de deontologia, 
autoregulació de la publicitat i la 
transformació digital de la nostra 
professió (vegeu notícia aquí).
Els avenços tecnològics i l’advoca-

cia van ser punts a destacar durant 
l’esdeveniment. 
A l’acte també es va parlar sobre el 
VII Barómetro de la Abogacía, pre-
sentant la pròpia presidenta del 
CGAE, Victoria Ortega, el nou Codi 
Deontològic. 

Fernando Candela i Encarna Orduna parlen
sobre la regulació de la publicitat dels

despatxos d’advocats.

COL·LEGI

La Consellera Cristina Llop durant la seva intervenció al Congreso relacionada amb els avenços tecnològics a l’advocacia.

Durant l’acte del Congreso de la Abogacía 2019.

GALERIA
XII Congreso Nacional de la Abogacía Española, Valladolid

Emilio Torres Dulce, ex Fiscal General de l’Estat, i l’escriptor Lorenzo Silva van parlar sobre els advocats en la ficció i en la realitat.

http://www.advocatsreus.cat/node/4219
https://www.youtube.com/watch?v=kbr68d86kMM
https://confilegal.com/20190511-un-codigo-de-conducta-de-adhesion-voluntaria-gestionara-en-el-futuro-la-publicidad-de-los-despachos-de-abogados/
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Nou Codi Deontològic de l’Advocacia

El passat 8 de maig de 2019, va en-
trar en vigor el “Codi Deontològic de 
l’Advocacia”, que el Ple del Consejo 
General de la Abogacía Española va 
aprovar per unanimitat en la seva 
reunió de data 6 de març de 2019.

En l’elaboració d’aquest Codi Deon-
tològic han participat tots els con-
sellers del CGAE, Consells Autonò-
mics i els 83 col·legis d’Advocats. 
També s’han fet consultes amb 
les associacions de consumidors 
i usuaris. El Codi incorpora en els 
seus 23 articles totes les últimes 
novetats normatives. Us l’adjuntem 
amb PDF per al vostre coneixement.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, també va prendre la 
paraula en la presentació del Codi Deontològic del CGAE.

COL·LEGI

Intervenció sobre deontologia i autorregulació de la publicitat.

Presentació del VII Barómetro de la Abogacía.

Intervenció sobre la protecció de la propietat intel·lectual e industrial.

GALERIA
XII Congreso Nacional de la Abogacía Española, Valladolid

GALERIA
XII Congreso Nacional de la Abogacía Española, Valladolid

L’acte del Congreso es va celebrar a Valladolid.

http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/2019/05/Codi-Deontol%C3%B2gic-19.pdf
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Article elaborat per Daniel Queral Martí
Secció de Defensa de la Propietat de l’ICAREUS

OPINIÓ OPINIÓ

El RD-ll 7/2019 de l’1 de març de Mesures Urgents en matèria 
d’habitatge i lloguer en el context actual 

Hi ha diversos factors que han influït directament en l’increment de la de-
manda del parc de lloguer i, en conseqüència, en el preu d’aquest. Per una 
banda, per una oferta insuficient, degut a la manca de construcció arran la 
crisi de finals del 2007, de la qual se’n pateixen encara les conseqüències. 
Aquesta, de fet, ve acompanyada d’unes mesures intervencio-
nistes angoixants en el sector (fiscals, laborals i tècniques). 
El resultat? El 90% de les constructores/promotores van 
desaparèixer. L’última exigència, per exemple, a Barcelo-
na: s’ha de cedir un 30% de l’habitatge nou a un ús social. 

D’altra banda, l’habitual ara és trobar un crèdit molt més mo-
derat i previngut per a uns alliçonats bancs que han vist dràsti-
cament mermats els seus beneficis i models de negoci pels baixos ti-

A Barcelona
s’ha de cedir un 30% de 

l’habitatge nou a un
ús social

El mercat de lloguer està vivint un moment “dolç” (en termes de volum) i encara que, 
imprevisible, no per casualitat 

pus i les noves tecnologies, que exigeixen a compradors uns avals i un estalvi 
real del 20% en persones físiques per compres d’habitatge. A això, també 
li sumem uns canvis d’hàbits d’uns llogaters més “europeïtzats” i desacom-
plexats a l’hora de prescindir del sentiment de propietat, tot accedint a un 
lloguer que relacionen amb  “llibertat”. 

En aquest sentit, els preus han anat a l’alça. Actualment, existeixen promo-
cions destinades exclusivament al lloguer. Els baixos tipus d’interès fan de 
l’habitatge un producte d’alta rendibilitat en comparació amb un dipòsit o un 
inestable fons d’inversió, atractiu per als inversors. Aquests han comprat un 
habitatge de segona mà, a manca de nova construcció, davant el recel d’uns 
llogaters, que han quedat fora del mercat.

La ‘gentrificació’

Els edificis noucentistes tornen a estar de moda. Neix a les grans ciutats 
el fenomen de la “gentrificació”, és a dir, transformacions de certes zones 
i l’abandonament dels residents tradicionals essent substituïts per uns de 
major poder adquisitiu. I és en aquest context, de restricció de la oferta, 
que apareix el Reial decret 7/19 d´1 de març (la segona modificació de la 
LAU en 3 mesos) emparat en raons d’urgent necessitat o segons com es 
miri, urgències polítiques davant unes imminents eleccions generals. 

El RD-LL no té efectes sobre els contractes de lloguer vigents i els can-
vis introduïts no suposen una variació substancial de l’anterior RD-LL 

(21/2018), encara que sí de la darrera modificació de la LAU del 2013. Es 
dóna la picaresca que hi hauran arrendaments “atrapats” entre aques-
tes normatives (la penúltima no aprovada finalment per la Cambra 
Baixa), ja que hi ha un nombre limitat de dies que són vigents encara 

sense aprovació parlamentària. Entenc que la controvèrsia vindrà a 
l’hora d’esbrinar quina era la veritable voluntat de les parts signants que 

es van trobar per casualitat dins aquest còctel de lleis. 

Les noves mesures introduïdes tenen una clara voluntat de limitar els incre-
ments desmesurats de l’import de les rendes d’un lloguer escàs, en aquests 
moments, a base de limitar l’incrementa a l´IPC durant el temps que trans-
corre el contracte i afavorir els arrendaments de llarga durada. Com? Recu-
perant els terminis establerts amb anterioritat a la reforma liberalitzadora 
del 2013 (les pròrrogues forçoses passen de tres a cinc anys o set, en cas de 
persones jurídiques). 

Cal fer un esment especial a la pròrroga en cas de no notificació de la volun-
tat de no renovar el contracte (tàcita reconducció). En aquest cas, es pro-
rrogarà per tres anys addicionals en tots els casos, és a dir, després de cinc 
o set anys, -segons la personalitat jurídica-, l’arrendador només podrà con-
tinuar el contracte per tres anys o fer-ne un de nou per a cinc: Una eternitat. 

Seguiu llegint l’article al web.

Neix a les grans
ciutats el fenomen de la 

“gentrificació”, és a dir, trans-
formacions de certes zones i 

l’abandonament dels resi-
dents tradicionals

http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Article%20per%20Daniel%20Queral%20Marti%CC%81.docx
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Article elaborat per Neus Guerrero Vall
Advocada i membre de la comissió de Drets Humans del Col·legi

OPINIÓ OPINIÓ

World Law Congress 2019, Drets Humans,
Estat de Dret i Democràcia 
El passat mes de febrer es va celebrar el World Law 
Congress 2019 a Madrid. La temàtica del congrés va 
centrar-se al voltant de la idea dels Drets Humans i    
l’Estat de Dret com a garanties de la convivència en de-
mocràcia i llibertat. Tot plegat, es va desenvolupar en 
un total de 21 taules de treball, en les quals van trac-
tar-se les temàtiques que conflueixen en l’Agenda 2030 

naments són els valors de la dignitat, la llibertat i la igualtat. El deure de 
respectar-los i protegir-los és dels Estats sobirans. A nivell nacional, els 
estats democràtics recullen declaracions de drets (drets fonamentals) a 
les seves Constitucions. Tradicionalment, el reconeixement i la garantia 
dels drets humans subjectius era una qüestió nacional. Abans de la Carta 
de Nacions Unides i la Declaració Universal, el tractament jurídic dels drets 
humans a nivell internacional es referia a grups específics de persones: 
minories, estrangers o situacions de conflictes armats. Així doncs, el pri-
mer àmbit de protecció de la dignitat humana en el dret internacional és el 
de la guerra, per tal de garantir drets humans bàsics: tracte degut a preso-
ners de guerra, combatents, ferits, població civil i la limitació de conductes 
militars per raons d’humanitat.

Després de la barbàrie autoritària de la Segona Guerra Mundial, sorgeixen 
les propostes normatives per configurar una concepció universal dels 
drets fonamentals. Aquest procés, impulsat pel govern d’Estats Units, té 
relació directa amb el descobriment progressiu dels horrors de la barbàrie 

nazi i des d’aquí sorgirà la Declaració Universal de Drets Humans de 
10 de desembre de 1948. La Declaració és l’estàndard normatiu 

comú de les legislacions dels diferents estats, a partir de la 
Declaració Universal s’inicia la construcció d’un sistema 
universal de protecció de drets humans.

El Tractat Internacional que hauria de convertir en nor-
ma jurídica obligatòria el contingut de la Declaració va ser 

lent degut a la Guerra Freda i finalment va veure la llum amb 
l’adopció de dos pactes: El Pacte Internacional de Drets Civils 

i Polítics i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. 
Tots dos de l’any 1966, que van entrar en vigor 10 anys després, l’any 1976.
 
Seguiu llegint l’article al web.

de les Nacions Unides.  

El lligam i  la relació d’interdependència que s’estableix 
entre els drets humans, l’Estat de Dret i la democràcia 
és clara: No hi ha democràcia sense drets humans, i 
aquests han de formar part de la base de qualsevol Estat 
de Dret. Avui dia, l’Estat de Dret ha de ser-ho en dos sen-
tits: el de la norma, exigint que regeixi l’imperi de la llei 
i, que l’ordenament jurídic sigui límit del poder; i, alhora, 
en un sentit subjectiu, que l’ordenament jurídic incorpori 
els drets i llibertats de les persones. D’aquesta manera, 
l’Estat de Dret converteix als seus titulars jurídics en 
persones i ciutadans lliures que deixen de ser súbdits i 
són autors del dret, tot participant en l a 
creació normativa, i això només 
succeeix en democràcia.

Els drets humans són 
l’essència de la dignitat 
i el desenvolupament de 
la persona. Els seus fo-

Els drets
humans són l’essència

de la dignitat i el
desenvolupament de la 

persona

La Declaració és
l’estàndard normatiu comú 

de les legislacions dels
diferents estats

http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Article%20elaborat%20per%20Neus%20Guerrero%20Vall.docx
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Article elaborat per Ana de Larrínaga 
Advocada del nostre Col·legi

OPINIÓ OPINIÓ

Asilo en sagrado
A propósito de Leopoldo López, acogido como huésped en la residencia 
del embajador español en Caracas queda preguntarse si no se convertirá 
su estatus en el de un refugiado casi prisionero como lo fue el de Julian As-
sange, quien por cierto es australiano, naturalizado ecuatoriano y estuvo 
refugiado en la embajada de Ecuador en Londres más de 6 años.

“la Ley es-
tablecerá los términos 

en los que los ciudadanos 
de otros países y los apátridas 

podrán gozar del Derecho de 
asilo en España”

Claro que las circunstancias de uno y otro son obvia-
mente diferentes pero sus derechos están ampara-
dos por la mismísima Convención de Ginebra de 1951. 
Si bien es verdad que el ciudadano venezolano Leopoldo 
López no puede solicitar asilo político, puesto que la legisla-
ción española sólo permite hacerlo desde el territorio español.

La solicitud de asilo puede llevarse a efecto bien en el territorio del Es-
tado –Asilo  Territorial– bien en las Misiones Diplomáticas u oficinas con-
sulares –Asilo  Diplomático–. Este último presenta un carácter provisional 
y normalmente va seguido del asilo territorial. Los centros del Instituto 
Cervantes quedaron adscritos (mediante el Real Decreto 1526/1999 de 1 de 
octubre por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Cervantes) a las 
Misiones Diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero.

Mientras en el Asilo Territorial el extranjero ha cruzado la frontera del Esta-
do de origen o residencia, en el Asilo Diplomático el extranjero permanece 
aún en el Estado de origen; generalmente éste se otorga hasta conseguir el 
salvoconducto o la autorización del Estado territorial para su salida y des-

Sus derechos están 
amparados por la

mismísima Convención de 
Ginebra de 1951

plazamiento al territorio del Estado que le concede el asilo.

La Ley 5/1984 de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la con-
dición de refugiado, con la que se cumple el mandato constitucional, vino 
acompañada del Real Decreto 511/1985 de 20 de febrero por el que se esta-
blece el Reglamento de Aplicación de la Ley.

En España contamos con la Ley 9/1994 de 19 de mayo, 
por la que se modificó la Ley 5/1984 de 26 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asilo y la condición de 
refugiado. La Constitución Española de 1978 en su 
artículo 13.4 prevé que “la Ley establecerá los tér-
minos en los que los ciudadanos de otros países y 

los apátridas podrán gozar del Derecho de asilo en 
España”

El Derecho español cuenta con un sistema de trámite único “el Derecho de 
Asilo”. La regulación establecida en la Ley española y el Reglamento para 
su aplicación responde en principio a los requisitos recomendados por el 
Comité Ejecutivo de ACNUR.

El Asilo por razones humanitarias en España, se ha reconducido a la legis-
lación sobre Extranjería, poniendo de relieve una falta más que evidente de 
sensibilidad por parte de esta Ley hacia los colectivos que se encuentran 
necesitados de protección como consecuencia de conflictos armados, 
disturbios o tensiones internas, incluso catástrofes.

Seguiu llegint l’article al web.

http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Article%20elaborat%20per%20Ana%20de%20Larri%CC%81naga.docx
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RESOLUCIONS JUDICIALS RESOLUCIONS JUDICIALS

Breu resum de resolucions 
judicials
A) SENTÈNCIA SOBRE L’ABSOLUCIÓ DE 
SANDRO ROSELL.

Sentència amb data del 24 – 4 – 2019 núm. 14/2019 de 
l’Audiència Nacional

La Sentència del cas “Sandro Rosell” ha estat una notí-
cia en tots els sentits. Fonamentalment de la Sentència 
es pot extraure el cop d’atenció que la Sala, que va jutjar 
l’assumpte, li fa al Jutjat instructor fent incís en que la 
instrucció hauria d’haver estat en tot cas més treballa-
da ja que en cap moment s’ha desvirtuat la innocència 
dels acusats. De fet, abans de la finalització del judici 

es va acordar la seva llibertat per part del tribunal, el 
qual a la Sentència fa un extens raonament sobre el 
principi “in dubio pro reo” que s’ha aplicat estrictament 
en aquest assumpte. 

D’altra banda, es torna a posar en qüestió la figura de 
la presó preventiva que a la vista de la lentitud de la 
justícia es pot convertir en una mena de pagament a 
compte d’una futura i hipotètica condemna, o com és 
possible que hagi estat en aquest cas un error en la 
seva aplicació que recorda d’altres fets com el de l’as-
sassinat de la jove Rocío Wanninkhof. Fa pocs dies per 
part de la fiscalia s’ha anunciat la interposició de recurs 
contra la Sentència absolutòria del cas “Sandro Rosell”.

B) CINC SENTÈNCIES SOBRE EL PAGA-
MENT DE LA RESTA DE DESPESES PER 
FORMALITZAR UNA HIPOTECA. 

Sentència 1  amb data 23 - 1  - 2019 núm. 44/2019 del 
Tribunal Suprem.

Sentència 2 amb data 23 - 1  - 2019 núm. 46/2019 del 
Tribunal Suprem.

Sentència 3 amb data 23 - 1  - 2019 núm. 48/2019 del 
Tribunal Suprem.

Sentència 4 amb data 23 - 1  - 2019 núm. 49/2019 del 
Tribunal Suprem.

Sentència 5 amb data 23 - 1  - 2019 núm. 47/2019 del Tri-
bunal Suprem.

C) SENTÈNCIA DE RESOLUCIÓ SOBRE 
LES CLÀUSULES ABUSIVES EN ELS 
CONTRACTES CELEBRATS AMB CON-
SUMIDORS. 

Abanca Corporación S.A. contra A.G.S.S. (C70/17) 

Sobre les clàusules abusives en general, recentment, 
el Tribunal Suprem ha aclarit, després de les contradic-
tòries Sentències de finals de 2018 en relació als AJD, 
a qui corresponent el pagament de les despeses per la 
constitució de préstecs hipotecaris i que, per tant, en-
cara es poden reclamar com sigui que aquestes recla-
macions no prescriuen, tot i que es comença a tenir no-
tícia d’oposicions a la reclamació de les despeses si han 
transcorregut més de 10 anys tot i que de moment, no 
han prosperat. 

D) SENTÈNCIA DE LA SALA CONTEN-
CIOSA ADMINISTRATIVA SECCIÓ 3A 
DEL TS: SOBRE EL DRET A L’OBLIT DI-
GITAL.

Sentència amb data 11 - 1 – 2019 número 12/2019 del Tri-
bunal Suprem

El dret a l’oblit és el dret a sol·licitar que les dades perso-
nals se suprimeixin de les recerques d’internet, i així ho 
ha ratificat el Tribunal Suprem el passat mes de gener 
de 2019, tot desestimant el recurs de cassació interpo-
sat per Google contra l’AEPD. Aquest dret –estretament 
lligat amb el dret a l’honor, la intimitat i la protecció de 
dades de caràcter personal en general–, es pot exercir 
davant qui està tractant les dades (buscadors, pàgines 
web, etc.) o davant l’AEPD, tot i que sembli que és un 
exercici que s’exerceixi de forma massiva, el cert és que 
en cinc anys a tota Europa s’han presentat menys d’un 
milió de sol·licituds per a la eliminació de URL o dades 
personals.

Les Sentències, en aquest sentit, i la voluntat del legis-
lador fa que s’hagi promulgat la Llei 5/19 de 15 de març 
dels contractes de crèdit que entrarà en vigor el proper 
16 de juny i que encara acotarà més la responsabilitat 
de les parts i la defensa dels consumidors en aquest ti-
pus de contractacions.

Pel que fa a la STJUE, l’alt tribunal europeu realment el 
que ha fet, per primer cop, és no aclarir de forma sufi-
cient el criteri a aplicar en aquesta mena de clàusules 
considerades abusives com així ho ha fet anteriorment, 
tot esperant la Sentència sobre el IRPH. La Sentència 
sobre el venciment anticipat deriva la responsabilitat 
en els Jutges, creant-se un conflicte evident ja que l’ar-
xiu per abusivitat de la clàusula de venciment anticipat 
i no permetre continuar una execució hipotecària per 
les quotes ja vençudes pot portar a molts problemes a 
l’administració de Justícia obrint-se doncs un horitzó 
que ara per ara no és gens clar.

http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/SENTENCIA%20ROSELL%20%5BNOT.%2024.04.19%5D-1_51127.pdf
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/SENTENCIA%20ROSELL%20%5BNOT.%2024.04.19%5D-1_51127.pdf
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/sentencia%201.pdf
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/sentencia%202.pdf
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/sentencia%203.pdf
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/sentencia%204.pdf
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/sentencia%205.pdf
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/STJUE%20vencimiento%20anticipado%20cuestion%20prejudicial%20TS%20y%20Juzgado%201%C2%AA%20Instancia%201%20de%20Barcelona.odt
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/STJUE%20vencimiento%20anticipado%20cuestion%20prejudicial%20TS%20y%20Juzgado%201%C2%AA%20Instancia%201%20de%20Barcelona.odt
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/STJUE%20vencimiento%20anticipado%20cuestion%20prejudicial%20TS%20y%20Juzgado%201%C2%AA%20Instancia%201%20de%20Barcelona.odt
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/STJUE%20vencimiento%20anticipado%20cuestion%20prejudicial%20TS%20y%20Juzgado%201%C2%AA%20Instancia%201%20de%20Barcelona.odt
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/STS_C-A_3_2019_01_11_Google_Derecho%20al%20olvido_cuando%20la%20informacio%CC%81n%20sea%20sustancialmente%20erronea%20o%20inexacta_intimdiad%2C%20propia%20imagen_nueva%20LO%203-2018.pdf
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/STS_C-A_3_2019_01_11_Google_Derecho%20al%20olvido_cuando%20la%20informacio%CC%81n%20sea%20sustancialmente%20erronea%20o%20inexacta_intimdiad%2C%20propia%20imagen_nueva%20LO%203-2018.pdf
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/STS_C-A_3_2019_01_11_Google_Derecho%20al%20olvido_cuando%20la%20informacio%CC%81n%20sea%20sustancialmente%20erronea%20o%20inexacta_intimdiad%2C%20propia%20imagen_nueva%20LO%203-2018.pdf
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/STS_C-A_3_2019_01_11_Google_Derecho%20al%20olvido_cuando%20la%20informacio%CC%81n%20sea%20sustancialmente%20erronea%20o%20inexacta_intimdiad%2C%20propia%20imagen_nueva%20LO%203-2018.pdf
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COMISSIONS COMISSIONS

Comissió de Relacions amb 
l’Administració de Justícia

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

La Comissió de Relacions amb l’Ad-
ministració de Justícia del nostre 
Col·legi ha estat treballant i reivindi-
cant durant molt de temps la neces-
sitat de creació d’un nou jutjat de 1a 
instància per a la nostra demarca-
ció. Finalment, desprès de totes les 
gestions i tràmits realitzats, ens plau 
comunicar-vos que van APROVAR 
LA CREACIÓ DEL JUTJAT DE 1A INS-
TÀNCIA NÚM. 8 DE REUS. Consulteu 
el BOE del passat 13 d’abril de 2019 on 
es publica. “No se sap encara quan el 
tindrem a la ciutat, però de ben segur 
ajudarà a descongestionar, en part, la 
càrrega de feina als jutjats. La bata-
lla actual se centra en que s’aconse-
gueixi un altre jutjat d’instrucció”, diu 
el representant de la comissió Rela-
cions amb l’Administració de Justícia, 
Julen Barriola Mugerza.

Aquí teniu el RECULL DE PREMSA pu-
blicat pels mitjans locals. 

L’Escola de Pràctica Jurídica Guillem 
Maria de Brocà del Col·legi d’Advocats 
de Reus va començar l’any amb una 
conferència sobre “Els drets fona-
mentals al contracte de treball” que 
va anar a càrrec de l’Il·lm. Sr. Carlos 
Hugo Preciado, Magistrat de la Sala 
Social del TSJ de Catalunya i es va 
dur a terme el passat 17 de gener a la 
seu col·legial de Reus. “Es tracta del 
primer estudi que es du a terme so-
bre els Drets Fonamentals en l’àmbit 
laboral. No s’havien aplicat mai en 
aquest àmbit, no hi ha prou jurispru-
dència i, tot i que es producte de la 
globalització, ens cal força recorre-
gut encara, a nivell europeu”, explica 
el representant de l’Escola de Pràc-
tica Jurídica Guillem Maria de Brocà 
i la comissió de Formació del Col·le-
gi, Sergi Guillén. Si voleu consultar el 
programa, féu clic aquí.   

Les diverses comissions del Col·legi d’Advocats de Reus també han continuat la seva 
activitat fent realitat els projectes i en compliment dels seus objectius. 

Més endavant, el passat 23 de gener, 
l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem 
Maria de Brocà va organitzar una altra 
conferència sobre “Les tècniques de 
l’interrogatori”, que va anar a càrrec 
del ponent Sr. Julio García Ramírez, 
advocat. Graduat en Estratègia d’Ora-
tòria i Comunicació per la Universitat 
de l’Estat de Nova York, va impartir 
una sessió del tot pràctica sobre com 
“ens hem d’adreçar al jutge” i va incidir 
en l’expressió corporal, com transme-
tre amb el cos el que es vol transme-
tre amb el nostre discurs. 

Les col·laboracions amb la comissió 
de Mediació del Col·legi també són 
freqüents. N’és exemple la conferèn-
cia del 31 de gener, sobre ‘Eines per a 
l’anàlisi i gestió de conflictes’, que va 
anar a carrer del Sr. Robert Gimeno 
i Vidal, Llicenciat en Història Con-

Sessió de formació sobre ‘Els drets fonamentals al contracte de treball’ Mediació penal i juvenil (mediació i formació)

Formació tècniques de l’interrogatori

temporània. Mediador i formador del 
“Programa de prevenció i mediació 
comunitària de la DGEPC i JJ del De-
partament de Justícia”.

En data del 28 de febrer la comissió de 
Mediació va tornar a col·laborar amb 
l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem 
Maria de Brocà del Col legi, amb la 
conferència ‘La mediació a l’àmbit pe-
nal i juvenil’, on va tornar a ser-hi el Sr. 
Robert Gimeno i Vidal, Llicenciat en 
Història Contemporània. Mediador i 
formador del “Programa de prevenció 
i mediació comunitària de la DGEPC i 
JJ del Departament de Justícia”.

http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/2019/04/BOE-A-2019-5564.pdf
http://www.advocatsreus.cat/index.php/2019/04/17/el-resso-als-mitjans-locals-de-la-creacio-del-8e-jutjat-de-primera-instancia-a-la-ciutat/
http://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Programa%20principals%20novetats%20Llei%205_2019%20reguladora%20dels%20contractes%20immobiliaris.pdf
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D’altra banda, la comissió de Forma-
ció del Col·legi d’Advocats de Reus 
també va organitzar una conferència 
sobre: l’app EATAF- ORIENTA el pas-
sat 7 de març. Aquesta aplicació, ela-
borada en el marc del programa Com-
partim, de Gestió del Coneixement, 
del Centre d’Estudis Jurídics i For-
mació Especialitzada, té per objectiu 
oferir orientacions que promoguin les 
bones pràctiques quant a la distribu-
ció temporal de les formes de cores-
ponsabilitat familiar en situacions de 
ruptura amb conflicte, amb infants 
en la franja 0-6 anys, i sensibilitzar el 
conjunt d’operadors jurídics (jutges, 
magistrats, fiscals, advocats, pèrits, 
etc.) sobre les necessitats evolutives 
dels infants en aquesta franja d’edat.

Així doncs, aquesta app serveix per 
orientar en la presa de decisions, 
en un format innovador i modern, 
tot fent ús de les noves tecnologies 

de la informació i la comunicació 
que caracteritzen la nostra societat 
moderna i que permeten la màxi-
ma difusió possible. “L’aplicació és 
orientativa i està adreçada a aquells 
progenitors que es troben en una si-
tuació de conflictivitat i tenen un fill. 
Es tracta, però, d’una aplicació està-

tica, amb un glossari amb conceptes 
interessants, que poden esdevenir 
una mena de guia, però cada cas és 
un món i, com tot, l’aplicació comp-
tarà amb una sèrie de limitacions”, 
afegeix en nom de l’Escola de Pràc-
tica Jurídica Guillem Maria de Brocà, 
Sergi Guillén. 

La conferència l’App EATAF-ORIENTA, a càrrec de la Sra. Mercè Cartié Julià

Pel que fa al MÀSTER D’ACCÉS A 
L’ADVOCACIA, del qual s’encarre-
ga el Lletrat Gerard Fort i Robert 

Màster d’Accés a l’Advocacia
en qualitat de coordinador, va co-
mençar el passat 23 d’abril i estaran 
fins al dia 30 de juny. Hi ha 36 alum-

nes inscrits. Cal recordar que, el 
màster està dissenyant amb un ob-
jectiu doble: el de complir amb els 
punts previstos per la Llei 34/2006 
del 30 d’octubre, sobre l’accés a les 
professions d’advocat i procurador; 
i, d’altra banda, ensenyar als alum-
nes que és l’advocacia. 

Els alumnes del Màster aprenen i 
viuen tota una sèrie d’experiències 
útils i pràctiques per començar a 
exercir. Es dota 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.

Comissió de Drets Humans
A hores d’ara, la comissió de Drets Humans del Col·legi 
té un projecte en marxa. Es tracta d’una col·laboració 
en la Proposta que, des la Sindicatura de Greuges  han 
realitzat a tots els Col·legis d’Advocats, amb l’objectiu 
d’elaborar un Pla de Drets Humans que està impulsant 
l’Estructura de drets Humans de Catalunya. “Actualment 
s’ha realitzat una diagnosi de drets a Catalunya, elabo-
rant diferents documents amb propostes d’acció per 
cada dret. La finalitat és que aquest proper mes de juny 
es presenti al Parlament un PLA DE DRETS HUMANS 
PER CATALUNYA amb mesures a realitzar durant el pe-
ríode 2019-2023”, concreta Dolors Cailà, responsable de 
la comissió de Drets Humans. 

En aquest sentit, el dret escollir per a la ciutat de Reus 
és el Dret a un urbanisme harmoniós i sostenible. “De 
moment estem treballant,  buscant la visió de la situa-
ció actual per part de professionals d’urbanisme i tam-
bé responsables polítics, amb la voluntat de realitzar 
propostes viables  per millorar les mancances existents 
i  crear ciutats justes, segures, sanes, accessibles, sos-
tenibles, amb capacitat  d’afrontar els reptes del futur a 
fi de promoure la qualitat  de vida de tots”, afegeix Cailà.

D’altra banda, durant aquests mesos la comissió i el Grup 
d’Advocats Joves (GAJ) de Reus han col·laborat en un 
activitat conjunta. És el cas de la realització d’una CON-
FERÈNCIA A L’IES DE MONT-ROIG PER TAL D’INFORMAR 
ALS ESTUDIANTS DELS RISCOS DE LA DIFUSIÓ D’IMAT-
GES PER LES XARXES SOCIALS. “Les conferències als 
Instituts per parlar dels riscos de la difusió de les imat-

Per la seva banda, Neus Guerrero, 
també membre de la comissió de 
Drets Humans, fa un repàs des que 
s’organitza aquest tipus d’acte. “El 
duem a terme juntament amb el GAJ 
de Reus des del 2018. Presentem el 
curtmetratge “SHARE” (comparteix) 
a diferents centres educatius del 
Baix Camp. L’activitat està dirigida a 
joves de 12 a 18 anys, i tracta les con-
seqüències del mal ús de les tecno-
logies de la informació i les xarxes 

ges per les xarxes socials  han estat un èxit per l’interès 
despertat i la participació  activa dels  alumnes. La me-
cànica, com crec que ja hem explicat altres vegades és 
la visualització d’un curt relacionat i, a posteriori, s’obre 
un debat de preguntes i consideracions entre els alum-
nes i els advocats/des que han assistit a la conferència. 
Certament, sempre ajuda  a clarificar idees. En general, 
els joves tenen molt poca consciència del risc que pre-
nen amb la difusió d’imatges. Prenen consciència de la 
importància de gravar o no gravar determinades situa-
cions, però no gens clara la problemàtica de la difusió”, 
esmenten des de la comissió de Drets Humans. 

socials”, especifica Guerrero.
 
El curtmetratge és una coproduc-
ció dels membres de la Comissió de 
Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Granollers i l’Escola 
de cine NOU[PRO]DIGI de Barcelo-
na. A més, fa més de tres anys que 
els companys de Granollers presen-
ten el vídeo als centres educatius 
de Barcelona obtenint molt bona 
acollida, per aquest motiu han vol-

gut fer partícip a tothom amb el seu 
projecte, traslladant la seva iniciati-
va al Baix Camp.

“L’objectiu és conscienciar al jovent 
dels problemes que comporten cer-
tes conductes que ells poden con-
siderar innòcues, informant-los de 
les conseqüències legals i fent-los 
reflexionar sobre el patiment que 
poden causar a altres persones”, 
continua Guerrero. L’activitat s’ha 
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dut a terme als centres educatius 
de les Borges del Camp, Miami Platja 

i Mont-roig del Camp amb una bona 
acollida per l’alumnat i el professo-

rat i una experiència molt enriquido-
ra en el sector educatiu.

Us informem que el Consejo General de la Abogacía Es-
pañola ha obert la convocatòria per a la participació en el 
seminari del projecte europeu TRAUMA, que se celebrarà 

Projecte TRAUMA
a Madrid el dia 21 de juny. Aquest projecte té com a finali-
tat formar a 30 advocats/des en dret europeu i nacional en 
matèria de nens immigrants i refugiats. 

Comissió de Mediació

Comissió d’Igualtat i 
Violència de Gènere 

La conferència va estar organitzada per la Comissió de 
Mediació del Col·legi d’Advocats de Reus, juntament amb 
la col·laboració de l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem 
Maria de Brocà del Col·legi. Sobre tot plegat i preguntat 
sobre si la ciutadania està prou informada sobre què és 
la mediació, el membre de la comissió Robert Giménez, 
explica que “la ciutadania realment no té prou formació 
sobre què és la mediació, és a dir, d’informació n’hi ha 
molta i per diferents canals (xarxes socials, mitjans de 
comunicació, institucions, etc.), però la gent no acaba 
d’integrar-la realment a la seva vida”.

“Es podria dir que és cultural. Estem acostumats a recla-
mar, a interposar demandes judicials i lluitar per imposar 
la nostra voluntat, però rara vegada pensem realment 
amb el que més ens convé i en quina és la millor solució, 

no només per a mi, sinó també per a l’altra persona. El 
diàleg sovint es veu com una feblesa i no com una eina 
poderosa per resoldre de forma constructiva els con-
flictes”, continua Giménez i sentencia: “Ens manca més 
formació i cultura del diàleg, i això no és fàcil de canviar, 
s’ha de fer des de les escoles per tal de que les noves 
generacions creixin amb aquestes eines incorporades, 
com a un mitjà més per la resolució de conflictes”.

Quant a la intervenció de Gimeno, Giménez conclou “va 
ser la prova que no hi ha una sola manera d’abordar un 
conflicte, sinó moltes. Cal adaptar a cada cas diferents 
mecanismes i eines per arribar a la mediació”. Amb tot 
això, també, cal anunciar que la comissió està prepa-
rant un nou cicle de Mediació pel proper mes de juny.  

La comissió d’Igualtat i Violència de Gènere (VIGE) tam-
bé ha dut a terme diverses activitats des que va co-
mençar l’any. En primer lloc, la senyora Cristina Santos 
va assistir, com a responsable de la comissió d’Igualtat 
i VIGE del Col·legi d’Advocats de Reus, al II CONGRÉS DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE que va tenir lloc els dies 28 de 
febrer i 1 de març, al Col·legi d’Advocats de Barcelona. La 
degana, Encarna Orduna Pardo, també va estar present 
a la jornada de tarda del dia 28 de febrer. L’esdeveniment 
va dur-se a terme sota el lema ‘Trenca el teu silenci’.

En data del 13 de març, la degana 
del Col·legi, Encarna Orduna Pardo, 
com a responsable de la comissió 
d’Igualtat i VIGE del Consell dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya (CICAC),  va presentar el 
CURS DE LLENGUATGE INCLUSIU, 
QUE VA TENIR LLOC AL CICAC. A la 
trobada també van assistir la sen-
yora Judith Gay Sorrius, en repre-
sentació de la Comissió de Violèn-
cia de Gènere i Igualtat del Col·legi 

d’Advocats de Reus i la senyora M. 
José Sobrido Vicente com a perso-
nal del Col·legi d’Advocats de Reus.

Nota de premsa del Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) sobre la sentència de la Sala 2a del Tribunal 
Suprem que dictamina que les agressions recíproques 

Agressions recíproques d’home i dona en parella o ex
parella constitueixen un acte de violència de gènere,
i familiar o domèstica

d’home i dona en parella o ex parella constitueixen un 
acte de violència de gènere, i familiar o domèstica. Ve-
geu la publicació aquí. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Pleno-de-la-Sala-Segunda-del-Tribunal-Supremo-fija-criterio-en-los-casos-de-agresiones-reciprocas-hombre-mujer-que-sean-pareja-o-expareja
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El 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, va ser un dia 
molt important, ja que es va fer públic el PLA D’IGUALTAT 
DE L’ADVOCACIA i va tenir ressò a la premsa (vegeu l’arti-
cle dedicats al Diari de Tarragona: article 1 i article 2). Es 
tracta d’una iniciativa de la Comissió de Violència de Gè-
nere i Igualtat del Consell de l’Advocacia Catalana, la qual 
es va fixar com a objectiu per aquest any l’elaboració d’un 
Pla d’Igualtat d’oportunitats amb mesures concretes que 
es pogués aplicar als diferents col·legis, tenint en compte 
les especificacions territorials de cadascun d’ells.

Per això, es va considerar necessari efectuar una primera 
anàlisi d’igualtat de gènere a la nostra professió que ens 
permetés la detecció de possibles problemes i dificultats 
que puguin plantejar-se en la matèria, motiu pel qual es va 
elaborar una enquesta adreçada tant als col·legiats/des, 
com als membres de les diferents juntes de govern i als 
treballadors/es dels col·legis.

Un cop examinats els resultats, s’ha elaborat un Pla 
d’Igualtat sobre dos eixos principals:
– Promoure la integració de la perspectiva de gènere en 
la institució (estructura, organització, presa de decisions 
i activitat).
– Promoure la igualtat d’oportunitats i no discriminació 
entre el personal treballador dels col·legis.

Al respecte, cal indicar que el nostre Col·legi ha fet un pas 
endavant molt important pel que fa a la promoció de la 
igualtat en la institució. La nostra degana, Encarna Or-
duna, actualment ostenta també els càrrecs de vicepre-
sidenta del Consell de l’Advocacia Catalana  i d’una de les 
vicepresidències del CGAE. A La Junta de Govern 4 dones 
ostenten càrrec i la plantilla col·legial està formada ínte-
grament per dones.

Val a dir també que els percentatges de col·legiació a la 
nostra institució son actualment un 47% format per do-
nes i un 53% per homes.

Aquestes dades no són obstacle per seguir endavant i 
promoure objectius específics dins el camp de la igualtat. 
Per això, és intenció del col·legi, entre altres i a nivell ins-
titucional:
– Establir una imatge i comunicació corporativa igua-
litària. En aquest sentit indicar que els nous Estatuts 

Diverses integrants de la comissió també han assistit amb 
diferents actes específics. És el cas de la REUNIÓ EX-
TRAORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DEL CIRCUIT 
DE VIOLÈNCIA DEL CAMP DE TARRAGONA, en la qual va 
assistir la senyora Francisca Díaz, membre de la comissió, 
el passat 18 de febrer. A la trobada van poder fer segui-
ment i valoració dels darrers casos de violència que s’han 
produït al Camp de Tarragona, com també una anàlisi del 
funcionament dels protocols i dels circuits d’accions a se-
guir. “Les trobades del circuit són importants perquè es-
devenen un espai de trobada dels representats de tots els 
agents de proximitat, es fa un treball coordinat de casos 
pràctics i un seguiment i posterior 
avaluació del protocol de violència 
masclista, ja que sempre està bé 
saber què funciona i què es pot mi-
llorar. A més, a mesura que es rea-
litzen aquestes sessions, també en 
sorgeixen activitats relacionades i, 
sense dubte, molta formació. Es po-
sen en comú estudis que funcionen 
en altres països, és a dir, posem en 
comú coneixement sobre violència, 
etc.”, diu Francisca Díaz. 

D’altra banda, Judith Gay (advoca-
da de la comissió per la Igualtat i la 
VIGE), també representa el Col·legi a 
les reunions del Pla Municipal de Po-
lítiques de Gènere i ha assistit a dife-
rents sessions durant aquests últims 
mesos. De fet, a finals de gener va assistir a una trobada 
relacionada amb la creació d’un grup de participació ciu-
tadana per conèixer de primera mà les necessitats, inquie-
tuds i altres propostes sobre polítiques de gènere. S’hi va 
tractar la renovació del Pla de Polítiques de Gènere, ja que 
aquest any és l’últim en estar actiu. La seva vigència es 
remunta al 2014. “Per aquest motiu estem duent a terme, 
de nou, la diagnosi corresponent que ens posarà al dia de 
l’estat de les polítiques de gènere a la ciutat. La participa-
ció garantirà elaborar un nou Pla que resulti actiu i efectiu”, 
diu Gay sobre tot plegat. A més, afegeix que “la tasca és 
molt útil i l’agrupació és molt heterogènia –tant particulars 
com organitzacions–, això ens permet abordar molts punts 
d’interès i realitats diverses”. “Tenen molta empenta i sor-
geixen moltes propostes interessants i això és essencial, 
perquè tot i pertànyer a una societat avançada, encara ens 
falta molt per fer”, valora Judith Gay.  

8 de Març, Dia Internacional de la Dona
Col·legials contemplen el canvi de denominació del nostre 
col·legi sota la denominació de l’ Il·lustre Col·legi de l’Advo-
cacia de Reus.
– Efectuar una política d’igualtat d’oportunitats respecte 
a l’ estructura, organització i representativitat.
– Promoció, sensibilització de la igualtat i no discrimina-
ció entre advocades i advocats.

En aquest sentit, s’està treballant en l’elaboració de ma-
nera específica de dos Protocols amb l’objectiu de de-
tecció i solució de situacions de discriminació per raó de 
gènere, mitjançant:
– Un protocol de funcionament del canal de queixes/de-
núncies per situacions de discriminació per raó de gène-
re, dirigit a aquells/es col·legiats/des, que pateixen dis-
criminació d’un company, òrgan judicial, fiscalia, òrgan 
policial o en relació al propi despatx on desenvolupa la 
seva tasca professional.
– Un protocol per a la prevenció d’assetjament i violència 
en el treball per al personal dels col·legis.

I finalment, cal indicar que la Junta de Govern està ferma-
ment decidida a prendre mesures de conciliació laboral/
professional, familiar i personal, tant dels/les treballa-
dors/es com dels seus col·legiats/des. Amb aquest objec-
tiu,  s’impulsarà en els propers mesos actuacions amb els 
òrgans judicials per tal d´aconseguir millores cap a una 
conciliació plena.

En definitiva, des de l’advocacia i més concretament des 
del nostre col·legi, “TENIM UN PLA, TENIM UN PROPÒSIT: 
ADVOCACIA EN IGUALTAT”.

http://www.advocatsreus.cat/wp-content/uploads/2019/05/Mujeres-al-cargo-Diari-de-Tarragona.pdf
http://www.advocatsreus.cat/wp-content/uploads/2019/05/Entrevista-Encarna-Orduna-Diari-Dia-de-la-Mujer.pdf
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Comissió per la Protecció 
dels Drets dels Animals 

Comissió de Llengua

La Comissió per la Protecció dels 
Drets dels Animals del Col·legi d’Ad-
vocats de Reus, durant aquest pri-
mer tram de l’any, van dur a terme el 
lliurament anual de productes en el 
marc de a recollida de la Campanya 
de Nadal a l’Associació DeltaRescat 
en data del 15 de gener. En aquest 
sentit, des de la comissió valoren 
que “la gent en general és desco-
neixedora de les necessitats de les 
entitats sense ànim de lucre i que 
tenim a prop; moltes vegades ho 
busquem fora i resulta que a la vora 
en tenim moltes més i sempre po-
dem ajudar d’una forma o altra”.

Més endavant, els membres de la 
comissió van organitzar i dur a ter-
me la conferència ‘La nova perspec-
tiva legal en Dret Civil sobre els ani-
mals: Una anàlisi jurídica’, a càrrec 
de la Sra. Magda Oranich Solagran, 
lletrada i periodista especialitzada 
en els drets dels animals. “Cal des-
tacar la importància dels canvis 

Des de la comissió de la Llengua 
del Col·legi es fan visibles tots els 
apunts terminològics en relació al 
llenguatge més específic en l’exer-
cici de la professió per tal de millo-
rar-lo. En aquest sentit i de forma 
periòdica, al web del Col·legi es fa 
difusió dels darrers apunts del Ser-
vei Lingüístic de l’Àmbit Judicial 
gràcies a la plataforma de TER-
MINOLOGIA JURÍDICA i del Servei 

legislatius que, tot i què són lents i 
escassos, van encaminats cada cop 
més cap a una millora del benestar 
dels animals. Queda molta feina per 
fer i Catalunya és i, ha estat sempre, 
una de les pioneres en la matèria en 
matèries de drets dels animals. La 
importància de reforma en l’àmbit 
de dret Civil a nivell estatal i també 

en la Llei hipotecària”, diuen des de 
la comissió animalista. 

Amb tot, insisteixen que conferèn-
cies com la d’Oranich, “són ne-
cessàries perquè les persones pu-
guin saber jurídicament què poden 
fer respecte a les seves mascotes, 
en dret animal, és un nou dret del 
què molts professionals i profans en 
la matèria en són desconeixedors”.

A dalt, recollida solidària del 
Nadal per part de la comis-
sió animalista. A l’esquerra, 
moment de la conferència 
La nova perspectiva legal en 
Dret Civil sobre els animals- 
Una anàlisi jurídica.

Lingüístic del CICAC, EL  CATALÀ 
A LA CARTA, que pretén donar a 
conèixer, per mitjà de la publica-
ció 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 eti-
mologies més curioses dels termes 
jurídics. Les iniciatives culturals i 
literàries també tenen cabuda en el 

nostre web informatiu. Aquí en te-
niu alguns exemples: l’activitat “La 
veu em frisa” amb motiu de la Dia-
da de Sant Jordi (notícia aquí) o la 
convocatòria del XIII Premi Casals 
Colldecarrera, convocat per la Fun-
dació Congrés de Cultura Catalana 
i en què el Consell dels Col·legis 
d’Advocats de Catalunya hi parti-
cipa com a jurat (vegeu la notícia 
aquí).

Estrena del nou web de TERMCAT 
El nou web incorpora portals d’ac-
cés temàtic a la informació: TIC, 
economia i empresa, ciències de 
la salut, dret, esports i alimenta-
ció. En aquest context, el portal 
Terminologia jurídica ha renovat 
la seva imatge i, també, part dels 
seus continguts. Així, d’una banda, 
aplega els mateixos recursos que 
hi havia fins ara i, de l’altra, amplia 
el contingut amb informacions i re-
cursos d’interès nous per als usua-
ris del llenguatge jurídic.

Concretament, el portal manté el 
cercador terminològic; els apunts 
(ara agrupats sota un únic apartat, 
anomenat Apunts, en comptes de 
segregar-los en els apartats Co-
mentaris i Consultes amb resposta 
que hi havia fins ara); els enllaços 
d’interès, que trobareu dins l’apar-
tat ‘Més recursos’, i l’apartat ‘Qui 
som’. Com a novetat, incorpora els 
apartats ‘Diccionaris’ i ‘Més recur-
sos’. En el primer aplega diferents 
diccionaris en línia publicats pel 
TERMCAT en l’àmbit del Dret; i en el 

segon cas, hi ha enllaços d’interès 
amb un recull de productes mul-
timèdia, d’allò més didàctics sobre  
criteris terminològics i lingüístics 
generals.

Pel que fa a les activitats on hi han 
estat presents els membres de la 
comissió, en data del 26 de febrer, 
el senyor Daniel Recasens va assis-
tir, en representació de la Comissió 
de Llengua del Col·legi d’Advocats 
de Reus, a la TROBADA ANUAL DEL 
PLE PEL CATALÀ AL CAMP DE TA-
RRAGONA que va tenir lloc a la seu 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat a Tarragona. “Aquesta 
mena de trobades són importants 
perquè l’ús del català en el món ju-
rídic i de la justícia encara no està 
normalitzat. Tot plegat, comença a 

la facultat, on la majoria de material 
de consulta és en castellà. Es pro-
dueix una mena de comoditat en no 
traduir ni adaptar els textos jurídics 
al català. Si a això li sumem la man-
ca de militància que hi ha amb l’ús 
de la llengua, la nostra tasca com 
a comissió, tant al Col·legi com al 
CICAC, esdevé essencial i obliga-
tòria”, valora Apel·les Carod-Rovira, 
qui també té REUNIONS PERIÒDI-
QUES EN MATÈRIA LINGÜÍSTICA 
AMB EL CONSELL DE L’ADVOCACIA 
CATALANA. En aquesta línia, re-
corda que la creació de la comissió 
del Consell, que ja suma una trajec-
tòria de prop de tres dècades, sem-
pre ha lluitat per minimitzar els ca-
sos de conflicte amb la llengua, per 
fer-la més present en el món jurídic 
i judicial i, per descomptat, per do-

http://www.advocatsreus.cat/node/4295
http://www.advocatsreus.cat/node/4296
https://www.termcat.cat/ca
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nar suport als companys i compan-
yes en l’àmbit de la traducció. “Si 
és precís, podem elevar qüestions 
que vulneren la llengua fins al Tri-
bunal Suprem de Justícia de Cata-
lunya”, diu Carod-Rovira. 

Tot i que encara falta molt per 
fer, reconeix, també han fet molts 
avenços. “Aquesta comissió és una 
agrupació diferent en els col·legis, 
perquè els relaciona entre si. Avui 

tenim a l’abast una pila d’eines per 
introduir el català a l’exercici de la 
nostra professió: des de cursos en 
català per a lletrats i lletrades, fins 
a traductors en línia a plataformes 
com la de Termcat”, afegeix Ca-
rod-Rovira. 

Apel·les Carod-Rovira també repre-
senta en l’àmbit de la terminologia 
jurídica els col·legis d’advocats ca-
talans i recorda que “és  clau rei-

vindicar l’ús de la llengua catalana”. 
“Cal fer reunions amb els diferents 
representants i posar en comú el 
que veiem a cada zona d’influència 
de cada col·legi. Acostumem a fer 
les reunions del CICAC a Barcelo-
na, però també ens fem propers a 
altres localitats, com ara Perpinyà, 
un col·legi molt implicat en l’ús de 
la llengua”, manifesta el responsa-
ble de la comissió de la Llengua del 
Col·legi. 

Voluntariat per la Llengua
D’altra banda, des del 2009, any en què es va iniciar la 
col·laboració entre el CICAC, el Departament de la Vice-
presidència i el Departament de Justícia per promoure 
l’ús de la llengua catalana en el món de la justícia s’han 
format gairebé un miler de parelles lingüístiques del pro-
grama Voluntariat per la llengua (VxL) arreu del territori 
en aquest àmbit. 

El Col·legi d’Advocats de Reus va ser pioner en la partici-
pació en aquest programa i la formació de parelles lin-
güístiques en l’àmbit de l’advocacia, com recull aquesta 
notícia publicada recentment al web del CICAC. 

Des del Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea 
de Reus Miquel Ventura s’està a punt d’engegar una 
nova edició de parelles lingüístiques a Reus, per la qual 
cosa us animem a participar en aquesta experiència, ja 
sigui fent de voluntaris, si parleu català habitualment, o 
bé d’aprenents, si el que voleu és millorar-lo. 

Per inscriure-us al programa o demanar-ne més infor-
mació podeu enviar un missatge a vxl.reus@cpnl.cat, 
trucar al 977 12 88 61, adreçar-vos al CNL (Mas Vilanova, 
C. de l’Àliga de Reus, 1) o bé apuntar-vos directament a 
www.vxl.cat.

Grup d’Advocats Joves (GAJ)
Pel que fa al Grup d’Advocats Joves 
(GAJ), en data de l’1 de març, va dur 
a terme  l’Assemblea General Or-
dinària del Grup d’Advocats Joves. 
En aquest sentit, la seva represen-
tant, Ana Garcia Cabañero, explica 
que “la Junta de Govern del GAJ es-
tem intentant, des del passat mes 
de gener, modificar el Reglament 
del Servei d’Orientació Jurídica del 
Col·legi d’Advocats de Reus arran la 

seva recent aplicació, donat que 
entenem que perjudica al col·lec-
tiu d’advocats i advocades joves”. 
D’aquesta manera, “la nostra inten-
ció és reduir el temps d’espera per 
accedir al Servei d’Orientació Jurí-
dica a sis mesos des de l’adscripció 
als diferents torns existents, en 
comptes dels tres anys que hi ha 
previstos actualment”, completa 
Cabañero.

Per tot plegat, membres del GAJ han 
mantingut diferents reunions amb la 
Junta de Govern del Col·legi d’Advo-
cats de Reus i el passat 5 d’abril van 
presentar una sol·licitud demanant la 
modificació del reglament.

http://www.vxl.cat/
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“Quan vam començar a exercir,  se’ns 
va ajuntar que érem dones i joves.
Havíem de demostrar la nostra aptitud”

“Oferir una seguretat
jurídica a la gent és
important per evitar

conflictes. És important 
fer les consultes abans de 

fer qualsevol negoci”

Tal com expliquen elles mateixes, 
treballar de forma associada va sor-
gir en una època de canvis –els inicis 
de la democràcia–. A més, desta-
quen tres novetats que van renovar 
profundament la demanda de ser-
veis jurídics: “L’expansió dels sindi-
cats (de treballadors i de pagesos), 
la renovació de l’Administració (el 
naixement de l’autonòmica i l’actua-
lització de les administracions lo-
cals) i la llei del divorci, que va donar 
lloc a la regularització de centenars 
de milers de  problemes originats 
per relacions familiars fracturades 
de feia temps”.

Com van començar exercint l’advo-
cacia?  Montserrat Boronat: En el 
meu cas, els motius pels quals vaig 
voler dedicar-m’hi van ser, en primer 
lloc, perquè volia veure com funcio-
nava el món i, d’altra banda, perquè 
volia defensar els drets de les per-
sones. Des que ens vam conèixer 
totes, vam veure que teníem unes 
idees comunes del que era l’advoca-
cia i com la volíem exercir. Sempre 
hem comentat que la continuïtat 
de la nostra relació professional és 
una conseqüència d’una sèrie de 
factors: tenim idèntica capacitació, 
cadascuna en la seva branca; tenim 
idèntica voluntat de treball, i sovint 
coincidim al despatx fora d’hores 
per polir les feines que ho reque-
reixen; també hi ha similitud en els 
valors i principis que creiem que 
hem de seguir i aplicar, i un altre as-
pecte, i no menys important, l’amis-
tat que ens uneix, i que és subjacent 
a la relació professional.

Van ser gairebé pioneres en esta-
blir-se a la ciutat com a dones i ad-
vocades. Com ho van viure tot ple-
gat? Misericòrdia Albouy: Jo vaig 
ser l’última que es va incorporar amb 

elles. Vaig venir de Barcelona cap 
a Reus el 1983, i el que buscava era 
un altre despatx col·lectiu. No ente-
nia l’advocacia sola en un despatx, 
com era tradicional. En conèixer el 
seu cas, vaig decidir fer-los una pro-
posta. Tenia una especialitat que 
elles no tenien: el dret laboral. Crec 
que la creació d’aquest despatx va 
sobtar a Reus, perquè –si no anem 
errades– va ser un dels primers des-
patxos formats íntegrament per do-
nes. Vam rebre diversos comentaris 
dient-nos que no prosperaríem i, en 
l’àmbit del dret laboral, vaig ser una 
de les primeres a assumir aquesta 
especialitat. 

Com han canviat les coses, en 
aquest sentit? Montserrat Felip: 
Quan vam acabar la carrera a Bar-
celona, vam estar de passants a 
despatxos d’advocats allà i, vam 
creure que tindríem més futur ins-
tal·lant-nos a Reus. El fet d’esta-
blir-nos pel nostre compte el vam 
viure, des dels primers anys, amb 
tota normalitat. De seguida, la nos-
tra condició de dones va inspirar 
confiança en els clients: les clientes 
femenines, per la perspectiva que 
se’ls obria de trobar una comprensió 
especial en el moment de plantejar 
les consultes; i els clients mascu-
lins, perquè allò que un espera d’un 
advocat és que sigui rigorós, valent i 
lluitador, i sempre hem estat en dis-
posició d’oferir aquests tres valors 
a qui s’ha adreçat a nosaltres a la 
recerca d’assessorament, suport o 
defensa jurídica.

Isabel Baixeres: En els nostres ini-
cis, se’ns va ajuntar dos factors: que 
érem dones i, a més, joves. Ser jove 
també és un factor que et fa difícil 
la credibilitat, a vegades. S’ha de 
demostrar la teva aptitud, tot i que 

amb el temps aquest factor també 
s’ha anat diluint. Tot ha canviat, el 
sector ha evolucionat moltíssim. 
Ara la presència femenina és major. 
Sovint en els judicis és dona la fis-
cal, la jutgessa, les parts i, fins i tot, 
la pèrit.

Quins són els avantatges d’esta-
blir-se com a col·lectiu? Montse-
rrat Felip: El fet de ser-ho ens per-
metia l’especialització. Quan vam 
començar, en molts casos, vam tro-
bar agrupacions que ens deien que 
ens busquéssim una altra feina, que 
no duraríem massa i que ens acaba-
ríem barallant. El temps ens ha do-
nat la resposta. Ho hem aconseguit 
i en portem més de 30 anys d’exer-
cici. Els anys no passen endebades, 
i l’experiència acumulada, sumada 
a una actualització constant dels 
coneixements i dels processos de 
totes quatre, no només mitjançant 
lectures especialitzades sinó també 
gràcies als cursos i formacions que 
seguim constantment, han donat 
lloc a adquirir unes especialitza-
cions que ens han fet conegudes en 
el nostre entorn.

Misericòrdia Albouy: Abans potser 
sí que era més complicat especialit-
zar-se. Si estaves tot sol, havies de 
dominar-ho tot una mica i era obli-
gatori disposar d’un passant per-
què s’ocupés d’altres assumptes. 
En aquest cas, al despatx hi donem 
molta importància a la formació 

Les advocades Montserrat Boronat, Isabel Baixeras i Montserrat Felip col·laboren juntes 
en un bufet des de fa més de trenta anys a Reus. Es van constituir en una societat en els 
primers anys de la dècada dels vuitanta, quan la presència de la dona en el sector de l’ad-
vocacia era encara minoritària. Poc després, va unir-se al despatx Misericòrdia Albouy, 
una peça clau en l’àmbit del dret laboral. 
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continuada i, nosaltres segons les 
especialitzacions que tenim, fem 
molts cursos. L’arribada de les tec-
nologies per a nosaltres ha estat 
progressiva, ens hi hem adaptat 
sense remei i sense cap mena de 
problema. És qüestió d’afrontar-ho. 

Montserrat Boronat: No et pots ni 
plantejar quedar-te enrere, és una 
realitat i t’has de reciclar.

Isabel Baixeres: Nosaltres vam co-
mençar al despatx que ja sabíem 
escriure a màquina, tret que a altres 
despatxos d’advocats no passava, 
ja que no en sabien. Necessitaven 
derivar-los a la secretària perquè 
passés a net els seus escrits. No-
saltres, des del principi, i en aquest 
sentit, hem pogut elaborar de for-
ma autònoma tots els nostres do-
cuments. Això és un dels trets que 
ens caracteritza, que som capaces 
de donar una atenció al client com-
pleta. Els donem íntegrament el que 
necessiten, tots els aspectes de la 
prestació, no deleguem a cap altra 
persona, ni cap ajudant. Controlem 
directament totes les fases de l’as-
sessorament o del litigi. Tot plegat, 
dóna una proximitat al client i una 
confiança. En altres despatxos més 
grans i prestigiosos costa molt més 
parlar amb l’advocat, t’entretenen 
amb filtres. 

Com es troba Reus en terme de 
competència? Hi ha molts despa-
txos? Misericòrdia Albouy: L’índex 
és molt alt, la quantitat de compan-
ys en la professió s’ha incrementat 
amb els anys. Érem pocs quan vam 
començar i ara la proporció és des-
orbitada per la magnitud de pobla-
ció que hi ha. Però això no només 
passa a Reus, sinó que també a 
Barcelona, a tot arreu. Arran d’això, 

hem notat també molts canvis en la 
feina i, la crisi econòmica també hi 
ha fet molt. 

Montserrat Boronat: El moment 
econòmic és el que defineix l’estat 
de la feina, perquè tant els ajunta-
ments, com empreses i particulars 
tenen conflictes i la seva gestió 
depèn de l’economia. 

S’ha notat en el volum de clients?  
Misericòrdia Albouy: Més aviat en la 
temàtica. Quan hi ha alegria econò-
mica, es fan moltes coses; quan 
no n’hi ha, el tipus de feina canvia i 
t’has d’ajustar més. Quan hi ha un 
problema econòmic, l’exigència del 
client augmenta. Malgrat tot, el nos-
tre despatx manté l’entusiasme del 
primer dia. Les nostres vocacions 
respectives s’han afermat. L’expe-
riència adquirida, la formació con-
tinuada, i el diàleg constant amb 
l’entorn a què pertanyem mante-
nen oberta la perspectiva de seguir 
atenent els nostres clients durant 
molts anys.

Isabel Baixeres: En el terreny de 
l’economia, el sector que ha sobre-
viscut millor és el turístic. Nosaltres 
tenim molts clients empresaris tu-
rístics. Això també ens ha donat una 
especialització en aquesta branca 
i podem oferir serveis en molts as-
pectes, tant empresarials, com la-
borals, administratius, urbanístics, 
civils i de tota mena. 

Montserrat Boronat: El turisme ha 
emergit i, en certa manera, ha salvat 
l’economia. 

Dominen moltes branques del dret, 
si haguessin de fer una radiogra-
fia social i  econòmica de la ciutat, 
què dirien?  Misericòrdia Albouy: 

tant la part antiga, com els barris 
nous, és notable. La inversió pú-
blica ha afavorit la ciutat, que s’ha 
imposat com a una més còmoda i 
amigable per a la gent, amb menys 
barreres arquitectòniques. 

Perquè és important, avui en l’ac-
tualitat, la figura de l’advocat ben 
format? Montserrat Boronat: El 
ciutadà es mereix la millor defensa 
dels seus drets. Aquests sempre 
han de ser defensats davant dels 
tribunals, o mediats amb l’altra part. 

El client es mereix el millor profes-
sional i el més honest. 

Isabel Baixeres: A més, els advocats 
no només litiguem, donem assesso-
rament jurídic. Donem tota la part 
de la prevenció, que és molt impor-
tant. I, aquí al nostre despatx, sigui 
amb empresaris o administracions, 
tenim molt de tracte quant a l’asses-
sorament jurídic previ. Això evita els 
litigis. Oferir una seguretat jurídica a 
la gent és important per evitar con-
flictes. És important fer les consul-

tes abans de fer qualsevol negoci, 
saber com estan les coses, elaborar 
estudis preliminars, etc. És a dir, l’es-
tructura no jerarquitzada del nostre 
despatx dóna lloc a l’establiment de 
relacions directes entre l’advocada i 
el client, en un entorn de gran con-
fiança. Estem a disposició de qui 
desitgi una advocada pròxima, atent 
i de confiança, que l’orienti, l’acom-
panyi i el defensi davant d’adminis-
tracions i jutjats fins a aconseguir 
que els seus drets i interessos trobin 
la protecció que mereixen.

Segons la meva opinió personal, i 
com a ciutadana, crec que comer-
cialment és un desastre. Això ve 
provocat de la descentralització que 
va suposar l’arribada del centre co-
mercial. Els carrers del centre són 
tot persianes abaixades. Ha desa-
paregut la característica comercial 
de Reus. 

Montserrat Felip: Evidentment, hi 
ha hagut un deteriorament del co-
merç, però també hi ha una oferta 
cultural que ha variat amb iniciati-
ves que fa uns anys no hauríem con-
cebut. També s’han consolidat pro-
jectes com ara el Memorimage, que 
ha donat tot un retorn a la cultura. 

Isabel Baixeres: Si hagués d’ana-
litzar la ciutat a través de la meva 
branca, diria que urbanísticament la 
ciutat està força bé. Hi ha una zona 
de pàrquings increïbles, difícils de 
trobar en altres ciutats; la jardine-
ria de la ciutat és una preciositat, la 
manera en com estan urbanitzats, 

“Som capaces de donar
una atenció al client completa. 
Els donem íntegrament tots els 

aspectes de la prestació, no 
deleguem a cap altra persona, 

ni cap ajudant”
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PASSATEMPS

Sopa de lletres Afinem la llengua
Termcat
Sant Raimon
Drets Humans 
Llengua
Mútua
Ordenament 
Formació 
Voluntariat
Administració
Legislació
Document 
Requeriment
Torn d’Ofici
Requisit
Terminologia

Des del Col·legi d’Advocats de Reus us animem a col·laborar amb la publicació, sigui aportant idees, articles o 
qualsevol altre tipus de contingut. Només cal escriure al correu electrònic col.legi@advocatsreus.org

Us informem que el TERMCAT ha publicat recentment 
al seu portal sobre “El plural de les sigles”. La nova nor-
mativa de la llengua catalana es pronuncia sobre com 
formar el plural de les sigles i obre la porta —fins ara 
tancada— a afegir-hi una essa. Per tant, la resposta a 
la pregunta “Els TSJ o els TSJs?” és que totes dues op-
cions són possibles. Vegem-ne més exemples de l’àm-
bit jurídic: 

El DOGC > Els DOGCs o bé els DOGC (Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya).

La STS > Les STSs o bé les STS (cal evitar *SSTS) (sen-
tència del Tribunal Suprem).

El DNI > Els DNIs o bé els DNI (document nacional d’iden-
titat).

Tanmateix, la possibilitat d’afegir una essa no és aplica-
ble a totes les sigles: les sigles que es formen a partir 
d’un sintagma que majoritàriament s’utilitza en plural 
(ho il·lustra el cas dels MENA, menors estrangers no 
acompanyats) i les sigles que designen institucions o 
documents que són únics (en són exemples, el TC i l’LJ-
CA) no permeten la formació del plural mitjançant una 
essa.

Recordem que no és admissible duplicar les lletres per 
formar el plural d’una sigla, ja que es formarien sigles 
inversemblants com ara els *DDNNII o bé els *TTSSJJ. 
Només es conserven alguns casos que, atesa la seva 
llarga tradició, mantenen la duplicació: PPCC, CCOO i 
JJOO.

Font: Servei Lingüístic del CICAC

Nou apunt del TERMCAT: El plural de les sigles

http://col.legi@advocatsreus.org
https://www.cicac.cat/arees/llengua/

