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CONCLUSIONS DE LES JORNADES DE 

JUNTES DE GOVERN 2013 

 

Reunides les Juntes de Govern dels Il·lustres Col·legis d’Advocats 

de Catalunya els dies 8 i 9 de novembre de 2013, al Món Sant Benet 

de Bages, han aprovat després de les sessions de treball i els 

corresponents debats i votacions, les conclusions següents: 

 

 Amb relació a l’obligatorietat de la col·legiació i relacions 

advocats i procuradors: 

 

 que s’ha de mantenir i establir legalment amb totes les garanties 

l’obligatorietat de la col·legiació per als advocats. 

 

 que s’ha d’eliminar de la proposta de modificació legislativa l’exclusió 

d’aquest règim de col·legiació obligatòria als advocats vinculats 

amb una relació laboral. 

 

 que per la seguretat dels propis advocats i dels propis ciutadans 

que contracten els seus serveis, i atès que els advocats, com a 

col·laboradors de l’Administració de Justícia i, per tant, del Poder Judicial, 

els advocats són clau de l’Estat de dret i, per la seva independència i 

llibertat són la garantia del funcionament de la justícia. 
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 Sobre la procura, que es mantingui la situació actual de la 

incompatibilitat entre les professions d’advocat i de procurador. 

 

 Amb relació a la deontologia professional: 

 

 el Col·legi és l’únic que garanteix la independència i la correcta 

actuació de l’advocat. 

 

 la uniformitat de la normativa ha d’existir a nivell autonòmic 

atès que la competència en matèria de Col·legis professionals la tenen les 

Comunitats Autònomes. 

 

 les mesures cautelars s’han de regular d’una manera més 

concreta i han de tenir més viabilitat d’execució. 

 

 la persona que formula una queixa podrà recórrer la resolució de l’òrgan 

disciplinari quan entengui que la resolució no s’ajusta a les seves 

expectatives, sempre que el queixant tingui un dret o interès que el 

legitimi. 

 

 Amb relació a la formació continuada: 

 

 La formació continuada obligatòria garantia per als 

consumidors i usuaris. 

 

 Les especialitats una oportunitat per a la professió. 
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 Amb relació a la modificació de la Llei de Demarcació i Planta 

judicial: 

 

 control col·legial per a garantir la independència de l’advocat en la 

defensa dels drets i interessos del ciutadà. 

 

 L’eliminació de qualsevol Col·legi, arran de la supressió dels 

Jutjats de partit, impediria una major democràcia real a la 

nostra societat i afectaria a les estructures socials. Els Col·legis 

tenen una importància significativa en la defensa de la professió, en 

representació del col·lectiu i en la prestació i garantia dels serveis i drets 

als ciutadans. 

 

 Amb relació al Torn d’Ofici i Justícia Gratuïta: 

 

 Reclamar que, sense perjudici de l’avançament de la designa d’actuacions 

lletrades a ciutadans i ciutadanes per garantir els seus drets des del primer 

moment, per a obtenir el reconeixement de justícia gratuïta 

s’hagi d’acreditar carència d’ ingressos i recursos econòmics. 

 

  No a l’ampliació dels beneficiaris de l’assistència jurídica gratuïta, 

sens perjudici de les actuacions lletrades que siguin fetes per imperatiu 

legal que hauran de  tenir garantit el  seu cobrament. 

 

 Per tal de donar un millor servei a la ciutadania els serveis col·legials 

del SOJ haurien de ser especialitzats, amb millors dotacions 

econòmiques destinades als col·legis d’advocats  i que els professionals que 

presten el SOJ tinguin la formació i l’experiència adequades. 
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 Els col·legis d’advocats i el Consell determinaran, realitzaran i 

homologaran els programes de formació continuada obligatòria 

pels advocats del torn d’ofici i aquesta serà subvencionada a 

càrrec de les Administracions Públiques. 

 

 per a un òptim control de qualitat cal considerar la conveniència de 

l’establiment de protocols de les actuacions del torn d’ofici  per garantir els 

serveis, donada la consideració social del servei públic que es presta a la 

societat, sense perjudici dels controls de qualitat que ja estan establerts per 

les normes generals de l’advocacia. 

 

 Amb relació al règim econòmic: 

 

 Es nega la major contra l’avantprojecte de llei i es referma la idea de 

mantenir la quota obligatòria per a tothom, tot i que no única. 

 

 Amb relació a la relació col·legis-Consell-CGAE: 

 

 el nucli bàsic de les competències en l’exercici professional són i han 

de ser, els Col·legis. 

 

 Es necessita millorar la comunicació del que fan els Col·legis. 

 

Manresa, 9 de novembre de 2013 

 


