CONCLUSIONS DE LES JORNADES DE
JUNTES DE GOVERN 2016

Reunides les Juntes de Govern dels Il·lustres Col·legis d’Advocats
de Catalunya els dies 21 i 22 d’octubre de 2016, al Centre de
Convencions de Vila-Seca (Tarragona), han aprovat després de les
sessions de treball i els corresponents debats i votacions, les
conclusions següents:

 Amb relació a la Defensa de la defensa:

 La llibertat de defensa requereix la seva regulació amb rang
legal, que inclogui també el caràcter d’autoritat de l’advocat en
la seva actuació professional. Una Llei de Defensa elaborada a
proposta de l’Advocacia.

 Els Col·legis intensificaran la formació a tots els col·legiats
sobre els drets que tenen en la seva actuació en defensa dels
clients i dels seus deures, i potenciar la deontologia.
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 L’emparament col·legial tal com està actualment regulat, tot i
que funciona, és insuficient. Cal buscar altres sistemes per
millorar la seva efectivitat.

 Necessitat d’instar les reformes legals necessàries per tal que
totes les sancions que es puguin imposar a tots els operadors
jurídics es tramitin a través de la Comissió Mixta amb el TSJC.

 L’Advocacia

Catalana

es

solidaritza

amb

els

advocats

perseguits i assassinats al món com a conseqüència de la seva
actuació professional i defensa dels drets humans i condemna
aquesta persecució.

 Amb relació al Torn d’Ofici i la competència:

 És un servei públic que no pot estar sotmès a les regles de
mercat i a la lliure competència per la seva pròpia finalitat.

 Necessitat d’harmonitzar els principis rectors de la normativa
col·legial d’accés al torn d’ofici d’assistència jurídica gratuïta.
Necessitat de fonamentar els requisits d’accés: garantia d’un
bon servei públic, garantia de les competències i coneixements
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especialitzats en cada àrea de pràctica, sota els principis de
necessitat i proporcionalitat. Sempre d’acord amb els principis
d’eficiència, de màxima dedicació professional dels seus
integrants, de distribució objectiva i equitativa dels diferents
torns i d’especialització per ordres jurisdiccionals.

 Fermesa i necessitat de fer front a les actuacions de les
autoritats de la competència, fins i tot en via judicial, en defensa
de l’usuari del servei.

 Solidaritat intercol·legial davant dels procediments i les
actuacions de les autoritats de la competència, en defensa dels
interessos col·legials en l’àmbit de l’assistència jurídica gratuïta,
i en totes aquelles actuacions en que els Col·legis exerceixen
funcions públiques.

 Necessitat de promoure i exigir una legislació que doni
seguretat jurídica en l’exigència dels requisits per accedir al
Torn d’Ofici.

 Reivindicació de la recuperació i millora dels imports dels
mòduls i reclamació d’inclusió de totes les actuacions
professionals.
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 Amb relació a la implementació de les TICs a l’Administració de
Justícia:

 Si bé es mostra el total suport a la implementació telemàtica de
l’Administració de justícia, es considera que, prèviament, a la
continuació d’aquesta implementació, s’haurien de solucionar
els problemes tècnics que s’han detectat, així com realitzar la
correcta formació dels professionals i del personal de
l’Administració de Justícia. Hi hauria d’haver-hi un entorn de
prova i demostració del sistema de presentació de demandes.

 Cal solucionar les diferents problemàtiques amb els navegadors
i sistemes operatius (Mac, Linus, JAVA ..), de manera que totes
les administracions actuïn amb el mateix i darrer sistema
operatiu.

 Cal prendre les mesures pertinents a fi de que es fomenti la
formació en els diferents sistemes telemàtics vigents a l’Estat
Espanyol, i una compatibilitat entre els mateixos, a través
d’e.justicia.cat, així com la seva interoperabilitat.
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 Cal poder accedir al Departament de Justícia a través d’un
telèfon gratuït i/o número geogràfic. Així mateix, donar un
accés especial de suport telefònic i telemàtic pels Col·legis.

 Cal facilitar l’accés wifi als advocats a les sales de vistes i jutjats
en general, atesa la implementació de l’expedient electrònic.

 Eliminació de la presentació física de les còpies. No té sentit
estar treballant amb un sistema telemàtic i haver de presentar
encara documentació en paper.

 Cal

accelerar

i

completar

la

implementació

de

videoconferències amb els centres penitenciaris, a tots els
Col·legis i a tots els Centres.
 Amb relació a la defensa dels drets humans:

 L’Advocacia Catalana denuncia la flagrant violació de drets
humans en el tractament donat a les persones refugiades per
part de la comunitat internacional
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 Els

Col·legis

de

l’Advocacia

de

Catalunya

denuncien

l’incompliment per part del govern espanyol de la seva
obligació de donar assistència a persones refugiades i
desplaçades en compliment del dret de la Unió.

 L’Advocacia Catalana denuncia l’acord firmat entre la UE i
Turquia i acorda treballar en la posada en marxa d’accions
legals per la via del litigi estratègic contra aquest acord, i
integrar-les en el marc de treball de les Comissions de Drets
Humans

dels

diferents

col·legis.

És

imprescindible

la

coordinació dels col·legis entre si i amb altres entitats de la
societat civil per portar a terme aquestes i altres accions com és
la sol·licitud d’un corredor humanitari.

 Els Col·legis de l’Advocacia de Catalunya reafirmen el seu
compromís de col·laboració en l’acollida a les persones
refugiades que arribin a Catalunya, en especial facilitant al
col·lectiu de persones refugiades l’accés a la informació i
l’assessorament legal especialitzat en la gestió de les sol·licituds
d’asil.
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 L’Advocacia

Catalana

reclama

de

forma

urgent

el

desenvolupament de les previsions normatives en matèria de
protecció internacional previstes en la Llei d’Asil, a través de
l’aprovació del seu Reglament.

 La tortura i els tractes inhumans o degradants estan prohibits
de forma absoluta i pel dret internacional i el dret intern
espanyol. Però la conjuntura social i política canviant fa que
l’advocacia hagi d’estar permanentment alerta perquè aquesta
prohibició sigui efectiva.

 L’Advocacia és conscient de la seva part de responsabilitat en la
prevenció dels actes de tortura tractes o penes cruels, inhumans
o degradants i en la persecució i càstig a les persones
responsables d’aquests actes.

 Els Col·legis de l’Advocacia de Catalunya es comprometen a
seguir treballant en matèria de prevenció i detecció d’actes de la
tortura i a penes o tractaments inhumans o degradants. Els
Col·legis de l’Advocacia de Catalunya treballaran tant en la
difusió de mecanismes de detecció i alerta, com el Sistema de
Registre i Comunicació de la Violència Institucional, de
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possibles casos de tortura o maltractaments així com en la
correcta atenció a la persona víctima.

Finalment es manifesta la preocupació sobre la notícia que s’ha
tingut relativa a la proposta dels presidents dels tribunals superiors
de justícia de tot l’Estat, reunits recentment a Logroño, de
reivindicar

novament

la

creació

dels

Tribunals

d’Instància

Provincials, i que des de l’Advocacia s’està treballant per tal de
garantir una justícia propera al ciutadà, àgil i eficaç, independent i
amb mitjans.
Vila-Seca, 22 d‘octubre de 2016
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