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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPOSTA D’ESTATUTS 
DEL 

CONSELL DELS L’IL·LUSTRES COL·LEGIS D’ADVOCATS DE 

CATALUNYA 

 

 

Estatuts del Consell dels Col·legis de l´Advocacia de Catalunya: 

 

 
Normalment les exposicions de motius arrenquen amb la relació de 
normativa aplicable, de referència o supletòria del text al que 
precedeixen, però “iuria novit curia”, i per això ens permetem 
prescindir-ne, en considerar els integrants del grup de treball que ha 
participat en la seva redacció, que la motivació i l’esperit dels 
presents estatuts van molt més enllà que la regulació normativa 
general existent, sense perjudici de que per altra banda, la seva 
voluntat sigui la de sotmetre-s’hi de forma expressa e indubtable. 
 
El punt de partida per elaborar aquests estatuts, han estat els 
nombrosos treballs duts a terme des de l’entrada en vigor de la Llei 
7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels 
col·legis professionals, publicada al DOG número 4.651, de 9 de juny 
de 2006. També de documents generats al voltant d’aquestes 
propostes, que van des d’anàlisi comparatius entre unes i altres 
propostes, a notes de reunions del Ple. 
 
Els treballs examinats foren els elaborats per diversos Degans que 
varen rebre el mateix encàrrec, dels que convé destacar-ne si més 
no alguns, en el benentès que hi varen participar també els degans i 
deganes, que eren consellers en els diferents períodes en que es van 
debatre al Ple. Cap d’aquestes propostes va reeixir:  
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2006: Excm. Sr. Manolo Hernandez Martín, Degà de Sabadell;  
2007: Excm. Sr. Josep Canício Querol, Degà de Tortosa, amb 
aportacions de l’Excm. Sr. Jaume Torrent Echeverria, Degà de 
Figueres; 
2008: Esborrany de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
(del que no en sabem l’autoria); 
2014: Esmenes de l’Excm. Sr. Simeó Miquel Roé, Degà de Lleida, a 
l’esborrany de 2007; 
2016: Excm. Sr. Julio Naveira Manteiga, Degà de Mataró, sobre el 
mateix esborrany, proposta que amb diversos retocs va constituïr la 
base principal de la proposta inicial. 
 
També s’han examinat i comparat estatuts d’altres consells 
autonòmics de l’advocacia, i de col·legis i de consells de col·legis de 
diferents professions també col·legiades. 
 
El treball s’ha dut a terme per encàrrec del President del Consell i 
Degà de Terrassa, Excm. Sr. Ignasi Puig Ventalló, a la sessió del Ple 
celebrada el dia 11 de gener de 2019, i encomanat al Secretari del 
Consell i Degà de Vic, Excm. Sr. Joan Riera Claret, que va formar un 
grup reduït de treball, integrat per la Degana de Reus, Excma. Sra. 
Encarna Orduna Pardo, els Degans de Lleida, Mataró i Figueres, 
Excms. Srs. Jordi Albareda Cañadell, Julio Naveira Manteiga i Joan 
Ramon Puig Pellicer, i pel Lletrat Sr. Isidor Garcia Sánchez, per 
delegació de la Degana de Barcelona, Excma. Sra. Maria Eugènia 
Gay Rosell. 
 
Les propostes del grup de treball, fruit de nombroses e intenses 
sessions, varen ser enriquides per les aportacions escrites i verbals, 
dels mateixos integrants del grup de treball, i dels restants Degans i 
Deganes integrants del Consell, prèvies i durant successives 
sessions plenàries, respectivament. 
 
El fet de que el Consell no hagués estat capaç d’aprovar una 
modificació d’estatuts per adequar-los a la llei de 2006, dona especial 
valor al consens al que s’ha arribat amb aquest text, que tracta de 
conciliar el pes de la demografia amb els dels territoris, de manera 
que en funció de la naturalesa dels acords, sigui necessària una o 
altra majoria per adoptar-los. 
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La modificació ha estat profunda, en aquest sentit, els aspectes de 
major transcendència son els següents: 
 
1.- Modificació de la denominació per adequar-la a la llei. 
2.- Us de llenguatge integrador, no sexista. 
3.- Delimitació de funcions públiques i privades per l’assoliment de la 
seva finalitat única. 
4.- Composició i òrgans de govern, plenari, presidència, resta de 
càrrecs, comissió permanent, comissions i grups de treball, i una 
especial menció a la Junta d’ex Degans i Deganes, fent regulació la 
seva elecció, composició, règim, funcions i competències, adequada 
a la realitat i necessitats actuals, amb obertura de mires per ser àgils 
davant dels canvis que el temps vagi imposant. 
5.- Renovació del sistema de majories i adopció d’acords. Aquest 
apartat mereix deturar-s’hi uns instants: Es preveuen tres grans línies 
de sistema de vot, per arribar a acords quan no sigui possible la 
unanimitat: en primer lloc, i per tots els assumptes que no tinguin 
atribuït un altre sistema als estatuts, es el vot ponderat, que també 
es el que prefereix el legislador. En segon el de proporcionalitat o 
qualificat, i en tercer, el personal no ponderat, aquests dos darrers, 
exclusivament pels assumptes continguts als dos llistats tancats 
d’assumptes respectivament. 
6.- Règim econòmic, jurídic i disciplinari, amb una adequació a les 
necessitats vigents. 
7.- Regulació de les relacions institucionals, establint un marc de 
mínims i una línia o direcció de treball. 
 
Finalment s’ha previst un règim transitori per la situació prèvia i 
subsegüent a seva entrada en vigor. 
 
 
Barcelona, 4 de novembre de 2019. 
 
 
Pel grup de treball: Joan Riera Claret. 
Degà de Vic ( 2015-2019) 
Conseller Secretari del Consell ( gener a novembre 2019) 
 


