ESMENES A LA NORMATIVA DE L’ADVOCACIA CATALANA
SOTMESES A VOTACIÓ

A la vista de les esmenes presentades a la Proposta de Reforma de la
Normativa de l’Advocacia Catalana durant el període d’informació pública obert
entre els dies 26 de juliol i 23 de setembre de 2018, valorades per la Comissió
de Deontologia del Consell, s’ha acordat no incorporar al text de la Proposta de
reforma les esmenes que s’indiquen a continuació, i que podran ser objecte de
votació, prèvia defensa per part de la persona proposant durant un període de
3 minuts, en la sessió del IV Congrés de l’Advocacia Catalana que es celebrarà
al Palau Firal de Tarragona en proper divendres 28 de setembre entre les 10h i
les 12h.
S’indica a continuació cada esmena a l’article corresponent amb el text de la
Proposta i el text de l’esmena.

Article 8.1
Autor/a de l’esmena:
Vanessa González Fornas
ALTODO CATALUÑA
Text de la Proposta:

Esmena presentada:

Les i els advocats que prestin el servei Supressió. La formació només pot ser
d’assistència jurídica gratuïta hauran de voluntària
rebre una formació continuada específica,
sota l’homologació del Consell dels
Col·legis de l’Advocacia Catalana la qual
s’ajustarà als requisits de qualitat pactats
entre el Consell i el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya.

L’autor/a d’aquesta esmena podrà disposar d’un temps de 3 minuts, si ho
considera oportú, per a la defensa de l’esmena. A continuació es procedirà per
part de la Mesa a sotmetre aquesta esmena a votació dels assistents, amb les
opcions de vots a favor de la seva incorporació al text de la Proposta de
Reforma (cartulina verda), vots en contra de la seva incorporació (cartulina
vermella) o abstencions (cartulina blanca).
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Article 10
Autor/a de l’esmena:
Comitè Executiu del Grup
d’Advocats Joves ICAB
TODO CATALUÑA
Text de la Proposta:
Article
10.col·legiació

Obligatorietat

Esmena presentada:
de

la Introduir un nou apartat 6:

6. Els Col·legis treballaran per afavorir
la incorporació de nous col·legiats
joves, mitjançant
l’establiment d’una de les dues
mesures següents:’
La reducció mínima del 50% de les
quotes durant els dos primers anys de
col·legiació
La reducció del 30% dels drets
d’inscripció d’aquells col·legiats que
hagin superat
l’examen d’accés a l’advocacia durant
els dos anys anteriors.
L’autor/a d’aquesta esmena podrà disposar d’un temps de 3 minuts, si ho
considera oportú, per a la defensa de l’esmena. A continuació es procedirà per
part de la Mesa a sotmetre aquesta esmena a votació dels assistents, amb les
opcions de vots a favor de la seva incorporació al text de la Proposta de
Reforma (cartulina verda), vots en contra de la seva incorporació (cartulina
vermella) o abstencions (cartulina blanca).

2

Article 10.6
Autor/a de l’esmena:
Maria Pilar Martín Municio

Text de la Proposta:
Article
10.col·legiació

Obligatorietat

Esmena presentada:
de

la Eliminar l’incís

“i en aquest sentit hauran d’acreditar que
6. Podran actuar com a advocats/des disposen de la pòlissa de responsabilitat
sense necessitat d’estar incorporats a un civil o l’exempció d’aquesta conforme les
Col·legi de l’Advocacia les i els llicenciats previsions legals.”
o graduats que estiguin en condicions de
col·legiar-se conforme la legislació
aplicable i que ho sol·licitin amb l’única
finalitat de portar la defensa en
procediments sobre assumptes propis,
del cònjuge o dels parents dins del quart
grau de consanguinitat o el segon
d’afinitat. L’autorització serà concedida en
cada cas concret pel degà o degana, o
membre de la junta en què delegui,
sempre que les o els sol·licitants
compleixin els requisits de col·legiació,
excepte els referits al pagament de les
quotes col·legials i a l’adscripció al règim
de previsió social. En la seva actuació,
els llicenciats en dret autoritzats estaran
subjectes a la responsabilitat civil i
disciplinària dels advocats, i en aquest
sentit hauran d’acreditar que disposen de
la pòlissa de responsabilitat civil o
l’exempció d’aquesta conforme les
previsions legals. Aquesta autorització
suposa la concessió a l’interessat de tots
els drets i les obligacions dels advocats,
excepte el de satisfer les quotes
col·legials, però només en relació a
l’assumpte en qüestió.

L’autor/a d’aquesta esmena podrà disposar d’un temps de 3 minuts, si ho
considera oportú, per a la defensa de l’esmena. A continuació es procedirà per
part de la Mesa a sotmetre aquesta esmena a votació dels assistents, amb les
opcions de vots a favor de la seva incorporació al text de la Proposta de
Reforma (cartulina verda), vots en contra de la seva incorporació (cartulina
vermella) o abstencions (cartulina blanca).
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Article 10.6
Autor/a de l’esmena:
Ignacio
José
Serrano
Sánchez
Text de la Proposta:
Article
10.col·legiació

Obligatorietat

Esmena presentada:
de

la Supressió

6. Podran actuar com a advocats/des
sense necessitat d’estar incorporats a un
Col·legi de l’Advocacia les i els llicenciats
o graduats que estiguin en condicions de
col·legiar-se conforme la legislació
aplicable i que ho sol·licitin amb l’única
finalitat de portar la defensa en
procediments sobre assumptes propis,
del cònjuge o dels parents dins del quart
grau de consanguinitat o el segon
d’afinitat. L’autorització serà concedida en
cada cas concret pel degà o degana, o
membre de la junta en què delegui,
sempre que les o els sol·licitants
compleixin els requisits de col·legiació,
excepte els referits al pagament de les
quotes col·legials i a l’adscripció al règim
de previsió social. En la seva actuació,
els llicenciats en dret autoritzats estaran
subjectes a la responsabilitat civil i
disciplinària dels advocats, i en aquest
sentit hauran d’acreditar que disposen de
la pòlissa de responsabilitat civil o
l’exempció d’aquesta conforme les
previsions legals. Aquesta autorització
suposa la concessió a l’interessat de tots
els drets i les obligacions dels advocats,
excepte el de satisfer les quotes
col·legials, però només en relació a
l’assumpte en qüestió.

L’autor/a d’aquesta esmena podrà disposar d’un temps de 3 minuts, si ho
considera oportú, per a la defensa de l’esmena. A continuació es procedirà per
part de la Mesa a sotmetre aquesta esmena a votació dels assistents, amb les
opcions de vots a favor de la seva incorporació al text de la Proposta de
Reforma (cartulina verda), vots en contra de la seva incorporació (cartulina
vermella) o abstencions (cartulina blanca).
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Article 13.2
Autor/a de l’esmena:
Comitè Executiu del Grup
d’Advocats Joves ICAB
TODO CATALUÑA
Text de la Proposta:

Esmena presentada:

Article 13.- Incompatibilitat per exercir
l’advocacia
2. El professional de l’advocacia a qui
afecti
alguna
de
les
causes
d’incompatibilitat haurà de comunicar-ho
al Col·legi d’origen als efectes que se’l
tingui per no exercent mentre duri la
situació que ha motivat la incompatibilitat,
i cessar immediatament la situació
d’incompatibilitat.

2. El professional de l’advocacia a qui
afecti
alguna
de
les
causes
d’incompatibilitat haurà de comunicarho al Col·legi d’origen, en el termini de
dos mesos, als efectes que se’l tingui
per no exercent mentre duri la situació
que ha motivat la incompatibilitat, i
cessar immediatament la situació
d’incompatibilitat.

L’autor/a d’aquesta esmena podrà disposar d’un temps de 3 minuts, si ho
considera oportú, per a la defensa de l’esmena. A continuació es procedirà per
part de la Mesa a sotmetre aquesta esmena a votació dels assistents, amb les
opcions de vots a favor de la seva incorporació al text de la Proposta de
Reforma (cartulina verda), vots en contra de la seva incorporació (cartulina
vermella) o abstencions (cartulina blanca).
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Article 49.1
Autor/a de l’esmena:
Comitè Executiu del Grup
d’Advocats Joves ICAB
TODO CATALUÑA
Text de la Proposta:

Esmena presentada:

Article 49. Desenvolupament de l’activitat
professional i responsabilitat disciplinària
Les
Les
causes
d’incompatibilitat
o
d’inhabilitació per a l’exercici de la
professió que afectin a qualsevol dels
socis seran extensives a la societat i a la
resta de socis i sòcies professionals, tret
de l’exclusió del soci o sòcia inhabilitat o
incompatible en els termes legalment
establerts

causes d’incompatibilitat o
d’inhabilitació per a l’exercici de la
professió que afectin a qualsevol dels
socis seran extensives a la societat i a
la
resta
de
socis
i
sòcies
professionals, tret de l’exclusió del
soci o sòcia inhabilitat o incompatible
en els termes legalment establerts en
el termini de 3 mesos des de que
causa d’incompatibilitat sigui efectiva
o des de la fermesa de la inhabilitació.

L’autor/a d’aquesta esmena podrà disposar d’un temps de 3 minuts, si ho
considera oportú, per a la defensa de l’esmena. A continuació es procedirà per
part de la Mesa a sotmetre aquesta esmena a votació dels assistents, amb les
opcions de vots a favor de la seva incorporació al text de la Proposta de
Reforma (cartulina verda), vots en contra de la seva incorporació (cartulina
vermella) o abstencions (cartulina blanca).
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Article 56
Autor/a de l’esmena:
Vanessa González Fornas
ALTODO CATALUÑA
Text de la Proposta:

Esmena presentada:

Article 56.- Formació continuada

Supressió. La formació només pot ser
voluntària

1. Els professionals de l’advocacia tenen
el dret i el deure de seguir una formació
contínua.
2. Els Col·legis de l’Advocacia han
d’organitzar de manera permanent
activitats
formatives
d’actualització
professional dels col·legiats/des i expedir
certificacions
acreditatives
de
la
participació dels assistents en aquestes
activitats, conjuntament, si s’escau, amb
les universitats que hi hagin participat.

L’autor/a d’aquesta esmena podrà disposar d’un temps de 3 minuts, si ho
considera oportú, per a la defensa de l’esmena. A continuació es procedirà per
part de la Mesa a sotmetre aquesta esmena a votació dels assistents, amb les
opcions de vots a favor de la seva incorporació al text de la Proposta de
Reforma (cartulina verda), vots en contra de la seva incorporació (cartulina
vermella) o abstencions (cartulina blanca).
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Article 23
Autor/a de l’esmena:
Manel Atserias

Text de la Proposta:

Esmenes presentades:
Proposta d'inclusió d'una disposició
addicional segona
Disposició addicional segona. La
promoció i defensa del benestar de
l'advocacia catalana
1. El Consell de l'Advocacia Catalana i
els col·legis de l'advocacia de
Catalunya hauran de promoure i
defensar
el
benestar
de
les
advocades i advocats mitjançant la
creació de comissions de benestar i
campanyes de conscienciació.
2. Les comissions de benestar del
Consell de l'Advocacia Catalana i els
col·legis de l'advocacia de Catalunya
hauran d'ésser paritàries.

Proposta d'inclusió d'una disposició
addicional tercera
Disposició addicional tercera. La
formació en intel·ligència emocional a
les advocades i advocats i estudiants
de postgrau
El Consell de l'Advocacia Catalana i
els col·legis de l'advocacia de
Catalunya
inclouran
continguts
d'intel·ligència emocional en les
etapes formatives de les advocades i
advocats i estudiants de postgrau,
conforme els articles 55, 56 i 57
d'aquesta Normativa.
Proposta d'inclusió d'una disposició
addicional quarta
Disposició addicional quarta. Creació
del
Comitè
de
Benestar
de
l'Advocacia Catalana
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1. El Consell de l'Advocacia Catalana
crearà el Comitè de Benestar de
l'Advocacia Catalana en el termini
d'un any a comptar de l'entrada en
vigor de la Normativa de l'Advocacia
Catalana.
2. El president del Consell de
l'Advocacia Catalana constituirà un
grup de treball que s'encarregarà de
preparar el reglament del Comitè de
Benestar de l'Advocacia Catalana.
3. El grup de treball estarà constituït
pels següents membres: a) El
president del Consell de l'Advocacia
Catalana. b) Una o un representant de
l'Associació Joves Advocats de
Catalunya. c) Una diputada o diputat
de cada junta de govern dels col·legis
de l'advocacia de Catalunya. d) Una o
un representant de cada grup de
l'advocacia jove dels col·legis de
l'advocacia de Catalunya.
4. La composició del grup de treball
haurà d'ésser paritària.
5. El grup de treball obrirà un període
d'informació pública de tres mesos per
a l'aportació i presentació d'esmenes
per part de les col·legiades i
col·legiats de qualsevol col·legi de
l'advocacia de Catalunya, així com
d'aquelles persones jurídiques que
tinguin un interès legítim en la creació
del
Comitè
de
Benestar
de
l'Advocacia Catalana.

Proposta d'inclusió d'una disposició
addicional cinquena
Disposició
addicional
cinquena.
Aplicació dels principis de la
jurisprudència terapèutica en l'àmbit
de la responsabilitat disciplinària de
les advocades i advocats El Consell
de l'Advocacia Catalana i els col·legis
de
l'advocacia
de
Catalunya
incorporaran els principis de la
jurisprudència terapèutica a l'àmbit de
la responsabilitat disciplinària de les
advocades i advocats.
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L’autor/a d’aquesta esmena podrà disposar d’un temps de 3 minuts, si ho
considera oportú, per a la defensa de l’esmena. A continuació es procedirà per
part de la Mesa a sotmetre aquesta esmena a votació dels assistents, amb les
opcions de vots a favor de la seva incorporació al text de la Proposta de
Reforma (cartulina verda), vots en contra de la seva incorporació (cartulina
vermella) o abstencions (cartulina blanca).
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