CONCLUSIONS DE LES JORNADES DE
JUNTES DE GOVERN 2015

Reunides les Juntes de Govern dels Il·lustres Col·legis d’Advocats
de Catalunya el dia 20 de març de 2015, 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 al finançament col·legial. Serveis obligatoris,
Serveis voluntaris:
 que cal aprofundir en l’estudi per a establir diferents trams a les
quotes col·legials, diferenciant els serveis públics dels privats.
 que cal incentivar la prestació de serveis a diferents
professionals que es vulguin beneficiar dels que presten els
Col·legis d’Advocats.
 referent a la problemàtica del Torn d’Ofici, si

la possible

desaparició de l’exigència de territorialitat suposa un increment
de les despeses de gestió, caldrà demanar a la Generalitat
l’efectiu i íntegre pagament d’aquestes.
 que cal determinar els serveis exigibles o a prestar pels Col·legis
als lletrats adscrits al T.O. i que no quedin adscrit dins la funció
pública del Col·legi.
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 pel que fa a la cerca de noves fórmules de finançament:
o Col·laboració amb d’altres col·lectius professionals i
entitats, organitzacions, ...
o Externalitzar serveis.

 Amb relació als honoraris.
 que es considera convenient la utilització per part dels Col·legis
d’Advocats a l’hora d’emetre dictàmens en matèria d’honoraris
professionals, la utilització d’altres factors diferents al de la
quantia que puguin ser aplicables al cas concret, establerts a
l’article 44.2 NAC o bé en els propis criteris d’honoraris vigents.
 que, per tant, no cal establir una modificació genèrica dels
criteris orientadors però sí recomanar en la seva aplicació els
factors comentats, distingint, és clar, si es tracta d’una taxació
de costes o d’una jura de comptes. La quantia pot ser un factor
més, però no l’únic; pot ser un punt de partida, però moderat
per la resta de criteris per ajustar la feina efectivament feta a la
realitat.
 que cal consensuar criteris en matèria de drets d’emissió de
dictàmens en expedients de taxació de costes a requeriment
dels jutjats i tribunals.
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 que s’estudiarà la possibilitat de signar un conveni entre tots els
col·legis o alguns (convenis bilaterals o multilaterals) per
cobrament als col·legiats dels drets d’emissió de dictàmens
meritats per un altre col·legi d’advocats.
 que davant de la Directiva europea 93/2013 i de les Sentències
recents del TJUE, que declaren aplicables a la contractació de
l’advocat amb el client (com són els fulls d’encàrrec
professional) aquesta Directiva i la normativa de consumidors i
usuaris, cal encarregar l’emissió d’un dictamen a l’Associació
de Consumidors de la Província de Barcelona (ACBP, que té
àmbit territorial a tot Catalunya) per tal que estudiï si, a la llum
d’aquesta normativa, els formularis de fulls d’encàrrec
professionals publicats al web del CICAC i elaborats per la seva
comissió d’honoraris, que estan a l’abast de tots els
advocats/des, s’adeqüen a aquesta regulació.
 Amb relació a la formació inicial per a graduats en dret amb
Màster i prova d’accés. Formació per accés al Torn d’Ofici.
 que amb relació a la formació inicial s’està en total desacord
amb l’actual esquema de prova per l’accés a l’advocacia. Va en
contra de la pròpia Llei, ja que genera falta de competències. Es
continuarà treballant perquè aquest examen canviï en forma i
en contingut.
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 que amb relació a la formació addicional al màster és
convenient que els Col·legis ofereixin un servei voluntari de
formació per aquells alumnes que superin la prova d’accés del
Ministeri. Caldria que l’Advocacia Catalana doni suport a la
Generalitat en la gestió de la prova d’accés.
 amb relació al Torn d’Ofici, que davant l’actual dispersió en els
requisits per accedir al Torn d’Ofici el Consell de l’Advocacia
Catalana ha d’arribar a un acord per regular uns mínims que
garanteixin la consolidació dels requisits d’accés i anar en la
mateixa direcció a nivell de Catalunya.
Cal demanar que es contempli a l’article 25 del Projecte de llei
de reforma de la AJG, que siguin els col·legis d’advocats els
responsables de gestionar els requisits d’accés i el seu
compliment pel Torn d’Ofici.
 Amb relació a la deontologia. Com han de ser i funcionar les
comissions deontològiques. ISO Deontologia.
 que és necessari i imprescindible el manteniment de la
potestat disciplinària, com a Funció Pública dels Col·legis i
dels Consells, tant professional com col·legial, dels advocats en
els Col·legis professionals i en els Consells.
 que els Col·legis i els Consells organitzaran els procediments
disciplinaris en la forma i òrgans següents :
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A.- els Col·legis d’Advocats :
Per a la tramitació: la Comissió Deontològica
Per a la resolució: la Junta de Govern
Per als recursos: la Junta de Govern
Per a l’execució: la Junta de Govern, sense perjudici de la
possible delegació de la competència en favor de la seva
Comissió o del Consell de l’Advocacia Catalana.

B.- el Consell de Col·legis d’Advocats :
Per a la tramitació: la Comissió Deontològica
Per a la resolució: el Ple
Per als recursos: el Ple
Per a l’execució: el Col·legi d’Advocats corresponent.

 que la Comissió Deontològica dels Col·legis d’Advocats tindrà
la

composició

determinaran

que

internament

lliurement

els

seus

estableixin
membres

i

aquests

d’entre

els

professionals del mateix Col·legi i, sempre que aquests ho
considerin oportú, es podrà incorporar com a membre de la
mateixa un representant dels interessos de les persones
consumidores

i

usuàries,

nomenat

per

l’administració

competent en matèria de consum, sense capacitat d’instrucció i
sempre que es garanteixi de forma total i absoluta el secret
professional.
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 que es reafirma que tant les Juntes de Govern com els membres
de les comissions deontològiques designats per aquestes tenen
plena independència per guiar-se pels principis d’imparcialitat,
objectivitat, no discriminació i interdicció de l’arbitrarietat.
 que la qualitat de la tramitació dels expedients disciplinaris és
fonamental per garantir un correcte funcionament en l’exercici
de la potestat disciplinària, i, en aquest sentit la Norma de
Qualitat ISO és una forma eficaç de fer-ho.
 Amb relació a la Llei de Serveis Professionals catalana.
 que mostrem la conformitat amb la decisió de suspendre la
tramitació de la nova Llei de l’exercici de Professions Titulades i
Col·legis Professionals i el manteniment de l’actual Llei 7/2006,
tot destacant la necessitat de que, en cas de que es torni a
estudiar la modificació de la Llei 7/2006 , s’incorpori a la
comissió

corresponent

un

representant

del

Consell

de

l’Advocacia Catalana.
 Amb relació a l’Advocacia i les noves tecnologies
 que els Col·legis volen assumir competències com a sala de
notificacions en aquells procediments en què no sigui
obligatòria la intervenció de procurador, col·laborant amb
l’Administració de Justícia en relació a les notificacions
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telemàtiques en els processos judicials. Per tant, s’estudiarà les
conseqüències que aquesta competència pot tenir.
 que cal establir un Codi de Conducta [o de Bones Pràctiques] de
l’Advocacia a les xarxes socials o alternativament la modificació
de les normes deontològiques per a introduir la regulació
aquestes situacions.
 que cal establir també un manual de Bones Pràctiques amb
relació a la utilització de les comunicacions i el secret
professional.
 Amb relació a la mediació.
 que els advocats-mediadors són un element imprescindible i
fins i tot el més adequat per participar segons la Llei 20/2014,
de 29 de desembre, davant dels procediments d'execució
hipotecària (Arts 131-3 i 132-4) i segons el Decret 98/2014 de 8
de juliol (Art. 2 del decret i en relació als col·legis
professionals).
 que la sessió informativa de la mediació civil hauria de ser
obligatòria, i l’assistència de les parts no es considera
confidencial, segons la normativa vigent.
 que els advocats-mediadors considerem que, amb la formació
específica adequada, podem exercir com a “coordinadors
parentals”.
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 que en virtut de l’article 236.13.3 CCC considerem que la figura
del “coordinador parental” ha de ser subsidiària a la
intervenció mediadora i restringida a situacions excepcionals i
d’especial conflictivitat dels progenitors envers als fills.
 Amb relació a les Directives Comunitàries i l’Assistència al
detingut.
 exigim l’aplicació directa i immediata de les tres Directives
comunitàries 2010/64, 2012/13 i 2013/48 perquè la legislació
actual vulnera els drets fonamentals, humans i de defensa del
ciutadans en cas de detenció.
 s’aconsella que cada Col·legi d’advocats elabori un Protocol
davant la vulneració d’aquest dret i és faci constar la queixa
formal per parts dels advocats i advocades que intervinguin en
diligències d’assistència al detingut.
 exigir l’estricte acompliment dels terminis de detenció, no
allargant-la més de l’estrictament necessari (d’acord amb l’art.
17 CE) i efectuar les conduccions que siguin necessàries per
posar a disposició judicial els detinguts i detingudes.
 instar als òrgans judicials que resolguin immediatament les
peticions d’habeas corpus sense esgotar el termini legal.
 demanar que s’estableixin els mecanismes necessaris per poder
tenir intèrpret a les converses o entrevistes que es mantinguin
entre advocats i advocades

i els seus clients i clientes,
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especialment en casos de privació de llibertat i per preparar la
seva defensa.
 manifestem que el projecte de reforma de modificació de
LECRIM no és suficient per no recollir íntegrament el contingut
de les esmentades Directives comunitàries.
 Amb relació als drets Humans: Posicionament de l’advocacia
catalana davant la reforma del Codi Penal, llei de Seguretat
Ciutadana, Llibertat/Seguretat. Funció Social de l’Advocacia.
 en relació a la presó permanent revisable l’advocacia catalana
considera que:
a. el criteri del TEDH en aquesta matèria és qüestionable i
que la presó permanent revisable és contrària als articles
10, 15 i 25 de la CE.
b. que la presó permanent i l’enduriment de les penes no
suposa una disminució dels índex de criminalitat.
Creiem que l’actual sistema penitenciari no proveeix
d’un sistema de reinserció i reeducació efectiu.
 en relació a la reforma legislativa de la Llei de protecció de la
seguretat ciutadana i el Codi Penal:
a. l’Advocacia catalana considera que aquesta suposa una
vulneració dels drets i llibertats ciutadanes establertes en
els tractats internacionals que vinculen a l’Estat
espanyol.

9

 en relació a la funció social de l’Advocacia :
a. considerem que s’ha de posar en rellevància i
reivindicar la important funció social de l’advocacia en
la defensa dels drets de les persones. Davant l’actual
situació econòmica i social ha de ser una prioritat la
denúncia de la violació del drets fonamentals i les
llibertats públiques i la incidència legislativa en aquest
àmbit.
b. s’ha de reforçar la col·laboració amb entitats i moviments
socials per tal de fer pedagogia en DDHH i garantir
l’exigibilitat dels drets econòmics i socials.
c. és necessari fomentar la creació de comissions de DDHH
en tots els Col·legis per actuar en la defensa dels drets a
nivell local i de forma coordinada realitzar actuacions a
través del CICAC i també actuar de forma coordinada en
temes de proposta normativa.
d. es considera que s’ha d’impulsar la pedagogia en drets
humans en el sistema educatiu.

Sant Benet de Bages, 20 de març de 2015
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