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Nova Comissió de Comunicació del Col·legi
El passat 8 de març va néixer una nova Comissió al Col·legi per cobrir un espai i una
àrea vital en els temps que vivim: és la Comissió de Comunicació, que vé a sumar-se
a les altres comissions de treball que formen dessinteressadament molt companys
col·legiats i que fan que, en bona part, l’activitat del Col·legi es dugui a terme.
La Comissió de Comunicació serà l’encarregada de l’elaboració d’aquest Butlletí, i
també, entre d’altres, té com a objectiu a mig termini el desenvolupament d’una
nova web que respongui a les necessitats i requeriments dels Advocats d’avui dia:
és a dir, crear una seu virtual que sigui actualitzada, accessible i que permeti la
interacció.
Però el que la Comissió es planteja de debò com a objectiu és l’acostament del
Col·legi al col·legiat i al ciutadà.
Esperem que les activitats de la Comissió que ara estrenem ajudin a aconseguir
aquest gran objectiu, i restem oberts als vostres suggeriments.
Comissió de Comunicació

Formació
Conferència el 22 de març
sobre Prescripció en Dret Civil
Català (a la Sala d’actes)
Èxit d’inscripcions a la
Conferència-taula rodona
d’execucions hipotecàries

Activitat col·legial

Conferència sobre els

Ofimeh: El Degà es reuneix amb la Defensora del Pueblo, els parlamentaris
del Congrés, l’alcalde de Terrassa i el President de l’Associació Espanyola
de Banca.

procediments penals amb
majors i menors d’edat
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Novetats legislatives

6

Ho haveu vist?

L’OFIMEH, Oficina
d’Intermediació en Matèria
d’Execucions Hipotecàries,
està generant molt d’interès
en altres Col·legis i
Ajuntaments, que volen
crear-ne rèpliques i ens
demanen informació

L’èxit d’aquesta iniciativa travessa fronteres i estaments. Després que
representants dels Col·legis d’Advocats i Ajuntaments vinguts d’arreu de
l’estat s’interesséssin per l’Ofimeh, també la Defensora del Pueblo, María
Luisa Cava de Llano, va convidar el nostre degà a Madrid per interessar-se
pel projecte que ja funciona a ple rendiment al nostre Col·legi.
També van visitar el Col·legi per interessar-se per l’Ofimeh els alcaldes de
diverses poblacions i els degans dels Col·legis d’Advocats catalans.
Posteriorment, el degà va reunir-se també amb representants de diversos
grups parlamentaris al Congrés dels Diputats per presentar-los la iniciativa i
per explicitar la conveniència que els Advocats, com a especialistes i garants
dels drets de les parts implicades, hagin d’estar necessàriament vinculats a
aquest tipus d’oficines o serveis d’assessorament.

Els nostres col·legiats, a la tele
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El degà amb la
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El company Jaume Ricart i Torrent, vicedegà del nostre Col·legi, va ser convidat
pel programa PRISMES, de Canal Català Vallés, per parlar de la sentència contra
l’exjutge Garzón, que l’inhabilita per continuar la carrera judicial. També el
company Joan Carles Querol, membre de la Comissió d’Estrangeria, va assistir
com a convidat al mateix programa per parlar de les últimes reformes en matèria
de legislació d’estrangeria.

Jornada de treball de la Comissió de Dret Laboral sobre la reforma

Defensora i amb
els degans
d’altres col·legis

La Comissió de Dret Social es va reunir el dia 27 de febrer en una sessió de treball
per analitzar la reforma laboral que va entrat en vigor el dia 12 de febrer de
2012. La sessió va ser molt productiva i es va poder constatar que aquesta
reforma de moment encara planteja dubtes respecte a la seva aplicació. és per
això que desde la comissió es va acordar preparar una jornada de formació sobre
la reforma que es farà a la seu del col.legi en breu.

L'Àrea del Torn d'Ofici obté la certificació ISO 9001:2008
Aquesta certificació és el fruit d’un exhaustiu treball de revisió i reforma dels
sistemes de qualitat i de gestió que es duen a terme tant de cara al ciutadà que
sol•licita justícia gratuïta com pel que fa a la gestió interna del Torn, guàrdies,
justificacions, etc. Aquest reconeixement del sistema de qualitat ens empeny a
seguir treballant per millorar dia rere dia l’atenció als col·legiats i als ciutadans.

Jurisprudència recent

La Comissió de Dret
Laboral del Col·legi
treballa conjuntament
amb la Comissió de
Formació per
organitzar una
activitat formativa
sobre les novetats en
Dret Laboral

Aquesta secció recollirà referències de sentències i altres resolucions judicials que
poden resultar-vos interessants per la seva transcendència o per presentar
plantejaments novedosos, si les necessiteu a text complet, les podeu trobar o demanar
a la Biblioteca del Col·legi.

- STC, 16 febrer de 2012, sobre inconstitucionalitat de l’art.43.1 del Codi de
Família.
- Interlocutòria de 4 de febrero de 2012 del Jutjat de 1ª inst. 1 de Mataró.
Admissió incident d’oposició a l’execució hipotecària.
- Interlocutòria de 10 de gener de 2012 del Jutjat de 1ª inst. 3 de Torrejón de
Ardoz. Execució hipotecària: adjudicació de la finca al banc per valor del deute.

Formació

Propers cursos
El proper dijous 22 de març, de 19 a 21h, a la Sala d’actes: Conferència de la
Magistrada del TSJ de Catalunya M.Eugènia Alegret amb el títol Els efectes
de la prescripció en el Dret Civil de Catalunya: comentaris sobre la
jurisprudència del TSJC.
La Conferència-Taula
rodona sobre execucions
hipotecàries del 28 de
febrer passat va registrar
un gran èxit de públic

Preu col·legiats: 20€ - Inscriviu-vos AQUÍ

Cursos ja realitzats
La Conferència-taula rodona en matèria d’execucions hipotecàries
organitzada per la Comissió de Formació que va tenir lloc el passat 28 de febrer
va tenir un gran èxit. Hi van participar més de 90 col·legiats, que van intervenir
també en el debat sobre aquesta qüestió de máxima actualitat.

Conferència del Magistrat Sr. Josep Grau
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També
resultar molt ICATER
interessant
la Conferència

que va pronunciar a la
Sala d’actes el Magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona, Sr. Josep
Grau, el dia 9 de febrer sobre com actuar en els procediments penals en
els quals hi ha imputats majors i menors d’edat.
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Novetats legislatives destacades del mes de març
Aquesta secció recollirà, en ordre cronològic, les referències de les darreres
novetats legislatives, si les necessiteu a text complet, les podeu trobar o demanar
a la Biblioteca del Col·legi.

- RDL 5/2012, 5 marzo. Mediación en asuntos civiles y mercantiles . BOE
56, 6.3.2012
- Llei 4/2012, 5 març. Recurs de cassació en matèria de dret civil a
Catalunya. DOGC 6083, 8.3.2012
- Resolución de 8 marzo. Convalidación del RDL 3/2012, de 10 de febrero,
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. BOE 62,
13.3.2012
- Decret 30/2012, de 13 de març. Del Registre dels nomenaments
tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió
d’incapacitat i del Registre de patrimonis protegits. DOGC 6088,
15.3.2012

El Magistrat Josep
Grau va parlar dels
procediments penals
amb menors d’edat
imputats juntament
amb majors d’edat

Ho haveu vist?

Els Secretaris Judicials proposen que els Advocats d’ofici siguin funcionaris
"Las Administraciones competentes en materia de Justicia deben plantearse la
reducción de los costes de la justicia gratuita, incluso mediante la reforma del
sistema y la creación de un cuerpo de funcionarios de abogados de oficio", reclama
el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (Coseju).

El Ministre de Justícia, Ruiz-Gallardón, diu que els Advocats d’ofici es
pagaran amb les taxes judicials
El ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, va anunciar el 5 de març al Senat que
el seu departament té gairebé a punt la revisió de les taxes judicials vigents, de
manera que la recaptació dels dipòsits es destini a la justícia gratuïta.

El Consell de Ministres del 9 de març aprova el "Codi de Bones Pràctiques"
per ajudar els deutors hipotecaris.
El Codi serà de suscripció voluntària per part de les entitats bancàries, i va dirigit a
les famílies que tinguin que només tenen un habitatge, que tenen tots els membres
a l'atur i no perceben ingressos regulars, i que paguen quotes d'hipoteca que
superen el 60% dels seus ingressos.

La presentació de demandes als jutjats de la ciutat de Barcelona es farà
només de forma telemàtica (des del 12 de març de 2012)
Aquesta mesura afecta les demandes de processos monitoris i de mutu acord de
l’àmbit de família com la separació o divorci, modificació de mesures definitives i
d’extinció d’unió estable de parelles de fet, presentades pels procuradors.

RECORDEU: Convocada l’Assemblea Ordinària del Col·legi pel proper 29 de març, 9.45h

