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Disposicions

DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ
JUS/1710/2011, de 29 de juny, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’ade-
quació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Gene-
ralitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Assistència al Detingut del Col·legi 
d’Advocats de Reus.

Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament del Servei d’Assistèn-
cia al Detingut del Col·legi d’Advocats de Reus a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, incoat arran de la 
sol·licitud de 26 d’octubre de 2009, del qual resulta que en data 8 d’abril de 2011 es 
va presentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre 
el procediment d’elaboració i aprovació del Reglament, aprovat en les assemblees 
generals extraordinàries del Col·legi de dates 24 de juliol de 2009, 22 de juliol de 
2010 i 30 de març de 2011;

Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, 
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, 
de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/
CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el 
mercat interior; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la 
Resolució JUS/4180/2010, de 15 de desembre (DOGC núm. 5789, de 4.1.2011);

Vist que el text del Reglament del Servei d’Assistència al Detingut del Col·legi 
d’Advocats de Reus s’adequa a la legalitat;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, 
que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits 
establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’entitats Jurídiques,

RESOLC:

—1 Declarar l’adequació a la legalitat del Reglament del Servei d’Assistència al 
Detingut del Col·legi d’Advocats de Reus a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici 
de professions titulades i dels col·legis professionals, i disposar la seva inscripció al 
Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya.

—2 Disposar que el text del Reglament es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta 
Resolució.

Barcelona, 29 de juny de 2011

M. PILAR FERNÁNDEZ BOZAL

Consellera de Justícia

ANNEX

Reglament del Servei d’Assistència al Detingut del Col·legi d’Advocats de Reus

Article 1
Àmbit territorial

El servei d’assistència al detingut sens perjudici del que disposa la Llei d’enjudi-
ciament criminal i altres normes vigents, serà dut a terme dins de l’àmbit territorial 
del Col·legi d’advocats de Reus.
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la Junta de Govern és l’òrgan competent per distribuir entre tots/es els/les ad-
vocats/ades de guàrdia concedits per la Conselleria de Justícia, l’àmbit territorial 
que ha de fer cada advocat i confeccionar les pertinents llistes de guàrdies amb la 
deguda antelació.

Queda estipulat que quan un advocat/ada de guàrdia d’una demarcació no pugui 
prestar assistència a uns detinguts/imputats per existir alguna incompatibilitat, 
possibles declaracions contradictòries, etc., ho haurà de posar de relleu al Servei de 
Guàrdia, i aquest Servei desprès de posarse en contacte amb el Col·legi d’Advocats 
o amb el diputat de guàrdia, comunicarà amb els lletrats de les altres demarcacions 
per fer les assistències requerides en compliment de normes ètiques i del deure de 
mútua cooperació entre companys.

Article 2
Substitucions

a) Substitucions voluntàries de guàrdies.
Atès que les guàrdies es confeccionen mitjançant llistes d’una duració trimes-

tral/quadrimestral, i per tant és imprevisible que en un determinat dia de guàrdia 
es tingui un assenyalament judicial, o hi hagi un altre motiu que impedeixi fer la 
guàrdia, es permet fer una substitució voluntària amb un altre advocat/ada que 
també estigui en el mateix torn, essent requisit indispensable que es presenti un 
escrit dirigit a la comissió del torn d’ofici, subscrit pels dos advocats i fent constar 
els canvis de les respectives dates de la guàrdia. Si no es fa així no es tindrà per 
feta aquesta sol·licitud i el canvi, amb la responsabilitat pertinent del que figura a 
la llista si no fa la guàrdia que li pertoca.

Al mateix temps es fa constar que queda prohibit al fer una substitució, que cap 
dels dos advocats tingui durant els tres dies anteriors o posteriors a la data inter-
canviada, una guàrdia prevista en les diferents llistes de les guàrdies, o que hagi 
fet o farà en virtut d’una altre substitució.

b) Al·legació d’impossibilitat de fer la guàrdia en un dia determinat:
1. Si aquesta al·legació es deguda a una causa justificada urgent en hores prè-

vies al dia de guàrdia (malaltia, accident, defunció d’un familiar, etc.) es posarà 
de manifest per escrit o verbalment si fos el cas a la comissió del torn d’ofici, per 
tal que la comissió col·legial encomani la guàrdia a un altre company. Si no hi 
ha temps material per comunicar-ho, o en hores en què la secretaria col·legial no 
està oberta, haurà de ser el mateix col·legiat qui haurà de buscar un lletrat que 
el substitueixi.

2. Si aquesta al·legació és deguda a motius no urgents, s’haurà de posar per escrit 
en coneixement de la comissió del torn d’ofici amb una antelació mínima de tres 
dies laborables per tal de poder buscar un advocat substitut de entre els que tenen 
comunicat podent ser voluntaris. Si aquesta comunicació no es produeix amb una 
antelació mínima de tres dies, el lletrat haurà de fer la guàrdia assenyalada i serà 
responsable de l’incompliment si no la fa o la fa un company sense autorització.

Article 3
Localització

El lletrat de guàrdia ha de ser localitzable en tot moment durant les 24 hores que 
dura la guàrdia, mitjançant el telèfon mòbil o el sistema que la Junta de Govern 
pugui determinar en un futur.

Rebut el missatge, el lletrat/ada de guàrdia es posarà en contacte al més aviat 
possible amb el centre de detenció o jutjat per fer-li saber que ha quedat assabentat 
de la trucada.

Les guàrdies en l’actualitat comencen a les 0.01 del dia senyalat i acaben a les 
24 hores del mateix dia.

Qualsevol trucada que l’advocat/ada rebi dins de l’horari en que està de guàrdia, 
haurà de fer el servei requerit encara que aquest ja materialment l’hagi de fer fora 
de la guàrdia.
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També haurà de fer les assistències en el jutjat de guàrdia i demés jutjats quan 
aquestes es facin l’endemà o dies posteriors a la guàrdia.

DISPOSICIÓ FINAL

1. la Junta de Govern i en el seu cas la comissió del torn d’ofici queden facultades 
per dictar les resolucions aclaratòries, interpretatives o regular situacions imprevistes 
o futures d’aquest reglament, en virtut de noves disposicions legals que regulin en 
forma diferent, tot el que fa referència a aquest reglament.

2. Atès que és previsible que a Reus en un futur, es creïn nous jutjats d’instrucció i 
que s’autoritzi un o més nous advocats de guàrdia per assistència a detinguts, presos 
o imputats, la Junta de Govern queda autoritzada a fer els canvis oportuns en la 
distribució dels advocats i confecció de llistes de guàrdies que derivi de l’aplicació 
pràctica del contingut d’aquest reglament.

3. D’acord amb el que preceptua el paràgraf 2 de l’article 42 de la Llei de col-
legis professionals de Catalunya i havent-se aprovat inicialment aquest reglament 
per la Junta de Govern, donat a conèixer mitjançant informació pública per un 
període superior a un mes, no havent-se formulat esmenes i aprovat en Assemblea 
General celebrada el passat dia 30 de març de 2011, aquest reglament serà executiu 
l’endemà d’haver superat tots els tràmits legals pertinents que preveu l’article 46 
de la dita Llei, sens perjudici també de la seva comunicació per correu electrònic 
a tots els col·legiats.

(11.179.105)
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