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LA VEU DEL GRUP D´ADVOCATS JOVES DE BARCELONA

Publicació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb la finalitat de ser l’òrgan 
informatiu i d’expressió del Grup d’Advocats Joves. Edita ICAB-GAJ: Mallorca 283, 08037 
Barcelona. Disseny: Mariam Martínez. Fotografia: iStock i Gaj. Les opinions recollides en els 
textos publicats ho són exclusivament dels seus autors.facebook/gaj twitter/gaj linkedin/gaj

  COM PODEM AJUDAR ELS JOVES 
ADVOCATS A PAL·LIAR LA CRISI 
ECONÒMICA I SOCIAL QUE AFECTA LA 
NOSTRA SOCIETAT?   

Ho podeu fer en millors condicions que la 
resta de la societat, perquè sou més joves 
i per tant teniu més força per engegar nous 
processos. Des del Govern estem en un 
procés per incrementar tot el que té a veure 
amb la transparència. El president es va 
reunir en dues ocasions amb el president 
del parlament, director oficina antifrau, síndic 
Major de comptes, síndic de Greuges, 
president del TSJ, i van sortir una sèrie de 
mesures en favor de la transparència.
Els companys –jo també sóc advocat-, els 
advocats més joves, el que heu de fer és 
ser més exigents amb aquestes mesures 
de transparència. Heu de ser molt exigents.
Com a segon punt, els joves us heu 
d’implicar a la vida política. Cal sàvia nova 
i noves formes d’actuar, i vosaltres sou 
el futur. 

 RESPECTE AL TORN D’OFICI I 
ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA, PODEM 
ESPERAR QUE NO EMPITJORARAN LES 
CONDICIONS I TERMINIS DE PAGAMENT? 
ENS TORNARAN A REBAIXAR ELS MÒDULS?   

Fa 14 mesos que em vaig comprometre 
a pagar cada mes, i ho hem fet.
El meu segon compromís va ser que 
aquest any no baixarien els mòduls, i ho 
hem fet.
I que aquest any incrementaria el 
pressupost per justícia gratuïta, i l’hem 
incrementat en un 11%, que no és un 
increment petit.
Com a quarta cosa, hem de dir que els 

mòduls de Catalunya són els més alts de 
l’Estat. I vam tenir una proposta del 
Ministeri per baixar-los. Aquest conseller 
s’hi va negar i a més li va dir al ministre 
que si algun dia teníem possibilitat 
d’incrementar-los, doncs caldria apujar 
aquests mòduls. 

 QUÈ PODEM MILLORAR AVUI DEL TO? 

Hem de mirar si cal que també l’estenguem 
a algun altre àmbit. Funciona raonablement 
bé. Ara, és cert que un tema com l’arbitratge 
de les preferents, nosaltres el vam incorporar 
a la Justícia Gratuïta. Hem d’estar atents per 
veure si, des del punt de vista de justícia 
social, hem d’incorporar el TO a algun altre 
àmbit. La justícia social no és només 
important com a programa de govern, sinó 
que ha d’estar incorporada a la manera de 
fer d’una societat. Per tant, si podem 
estendre-la a algun altre àmbit, entre tots 
ho hem de fer.

 QUÈ ENS POT DIR SOBRE TOTS ELS 
PROJECTES DE LLEI DEL MINISTERI DE 
JUSTÍCIA: TAXES, COL·LEGIS PROFESSIONALS, 
JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA, PLANTA, ETC. 
QUÈ LI HEM FET AL MINISTRE?

El ministre hauria de fer una cosa que jo faig, 
i vosaltres ho sabeu, que és que abans de 
fer quelcom, primera cal parlar amb els 
afectats. Sol sortir una decisió correcta, perquè 
ningú sap més que els afectats. Aleshores, 
el ministre quan faci coses que afectin als 
advocats, hauria de consultar els advocats, 
el mateix amb procuradors, jutges, etc.
Jo ho intento fer i crec que em dóna bon 
resultat. Segur que a ell també li donaria 
bon resultat. 

 HI HA ALGUN AVANTATGE EN ELIMINAR 
PARTITS JUDICIALS I COL·LEGIS?

No. Estem fent una nova llei de col·legis, 
que serà consensuada i profitosa. La 
farem en la justa mesura d’aquest país, 
i espero que el govern de l’Estat no l’enviï 
al Tribunal Constitucional. Per tant, la 
meva opinió és: fem una llei pròpia 
d’acord amb l’Estatut, i en aquesta llei no 
suprimirem col·legis de cap de les 
maneres.
És molt evident que els partits judicials 
no es poden suprimir. No podem allunyar 
l’administració, i per tant, també la de 
Justícia, dels ciutadans. Durant anys hem 
lluitat per apropar-la, doncs ara no podem 
allunyar-la. No podem suprimir cap partit 
judicial. 

 SOBRE LA LLEI D’ACCÉS I LA SEVA 
POSADA EN FUNCIONAMENT, TENINT EN 
COMPTE ELS PERJUDICIS QUE ES CAUSEN 
ALS ESTUDIANTS QUE ESTAN ESPERANT. 
QUAN ES CONVOCARAN LES PROVES? 

Miri, no només hem defensat que es 
convoquin ja, sinó que també es puguin 
fer a Catalunya i en català i castellà, 
segons l’opció de l’estudiant. 

 HI HA UN TEMA QUE AL GAJ LI 
PREOCUPA MOLT: LA PRECARIETAT LABORAL 
DELS ADVOCATS JOVES: HORARIS INFERNALS, 
SOUS MISERABLES, CONDICIONS INDIGNES... 

Malauradament hi ha moltes persones 
que estan treballant en situació precària. 
Podem dir que aquest Govern està 
intentant tenir un nou estatus de país per 
poder tenir eines per solucionar temes 
com aquest. 
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25 de maig. Torneig de Pàdel

2 de juny. Donació de sang

Torneig de Vòlei. Data pendent de confirmació.
  Reserva la teva plaça!

Votacions Taronja i Llimona. Estigues atent al web, 
d'aquí a poc podraàs avaluar l'any judicial!

The future is ours
ANNUAL GENERAL MEETING 2014

www.eybaagm2014.com
y

INSCRIPCIONS OBERTES

Conseller de Justícia

Germà Gordó



l’art icle

a fa dies que el 
Projecte de Llei d'AJG 
circula en mans i boca 
dels advocats. Des 
del GAJ, els joves 
també ens hem de 

pronunciar. És cert que la LAJG és 
una de les lleis vigents que 
necessita una profunda revisió i 
remodelació, aportant una millo-
ra significativa i amb certa perdu-
rabilitat temporal. Un es pregun-
ta si aquest canvi legislatiu 
compleix aquestes expectatives.

Alguns elements essencials de 
l'esperit de la llei es dissipen sota 
una suposada millora del sistema 
que afecta, en realitat, a la mateixa 
sostenibilitat d'aquest. Primer, per 
l'ampli ventall de supòsits de 
reconeixement del dret d'AJG sense 
necessitat d'acreditar insuficiència 
econòmica. Segon, per la duplicació 
de tràmits i imposició d'obligacions 
als Col·legis Professionals (ela-
boració d'informes, estadístiques i 
memòries anuals) condicionant el 
compliment d'algunes al lliurament 
dels fons, fent evident el rerefons de 
recel en la gestió per part dels 
Col·legis. Tercer, per la desconfiança 
que transmet el text del Ministeri 
de Justícia envers la societat, fent 
èmfasi en l'abús de dret i presu-
mint un ús injustificat del servei per 
part dels ciutadans.

Qüestionem també el tret de 
perdurabilitat, a més, per la 
manca de rigor tècnic que 
presenta el text (el qual denota 
la falta d'estudi i reflexió en la 
matèria) i per la vinculació a la 
Llei de Taxes.

Per últim, els advocats ens veiem 
greument afectats, ja que imposa 
unes obligacions incoherents 
amb la prestació d'un servei de 
qualitat i que afecten directament 
a la independència professional, 
com la comunicació de determi-
nades resolucions i la no formula-
ció d'informe d'insostenibilitat en 
determinats supòsits.

El projecte de llei no suposa, en 
cap cas, una millora del sistema 
d'assistència jurídica gratuïta, el 
qual garanteix un dret fona- 
mental (derivat de la Declaració 
Universal de Drets Humans);
un servei de qualitat prestat per 
milers d'advocats, llur reconeixe-
ment és precari. Per contra, el 
projecte posa en perill la garan-
tia del dret a la tutela judicial 
efectiva i denota una animad-
versió cap sistema en general. 
Fet que ens porta a la qüestió 
del principi: és aquesta la modi-
ficació que l'assistència jurídica 
gratuïta i, de retruc, tota la 
societat es mereix? 

ecientemente, 
vivencias propias y 
comentarios de 
pasillo con otros 
compañeros ratifican 

la tendencia a que, tras la celebra-
ción de juicio e inmediatamente 
después del trámite de conclusio-
nes, en lugar de recibir el clásico 
“visto para Sentencia”, Sus Seño-
rías preguntan -para sorpresa de 
todos los presentes, letrados 
incluidos- si las partes han explo-
rado la posibilidad de someter la 
controversia a una mediación. 

¿Qué querrá decir con eso? ¿Quizá 
no tiene nada claro el asunto? 
¿Cuánto tiempo va a dilatar eso la 
decisión? Preguntas todas ellas, 
entre muchas otras, que disparan 
las alertas de los abogados. Y 
mientras esas preguntas nos 
asaltan, vemos dibujarse caras de 
asombro y desconcierto en rostros 
de clientes y contrarios… Y no es 
para menos.  

Pasado ese momento, y sea cual 
sea el desenlace final –dar una 
oportunidad a la mediación o 
pedir sentencia- lo que sí está 
claro es que de vuelta al despacho 
ya nos bombardea una sola 

pregunta: ¿por qué el Juez ha 
esperado hasta el final del juicio 
para proponer la mediación? 

Si las partes enfrentadas en juicio 
hubieran podido alcanzar un 
acuerdo de forma voluntaria, 
incluso con la intervención de un 
mediador ¿acaso no se podría 
haber explorado mucho antes de 
tener que pasar por todo el 
procedimiento judicial?

La regulación legal no prevé 
expresamente ese trámite, sino 
solamente lo que la doctrina 
denomina mediación intrajudicial; 
posibilidad de que el Juez durante 
la sustanciación del procedimiento 
judicial pueda sugerir a las partes 
la posibilidad de explorar un 
acuerdo informándose sobre la 
mediación. 

Pero esa invitación no debe llegar 
de forma tan tardía. Muy al 
contrario, debería llegar con la 
primera notificación a las partes, o 
incluso como un acto previo que 
se configure como un requisito 
para poder demandar. 

Comparto el fin buscado, pero 
para nada puedo compartir el 
momento escogido. Si encende-

mos la maquinaria judicial, con 
todo lo que ello implica, no 
podemos esperar a su final para 

intentar algo que pudo ser aborda-
do desde el principio. 

Permitir, e incluso fomentar eso, 
no es economía procesal; más 
bien lo contrario. Supone incurrir 
en duplicidades y solapamientos, 
más tiempo dedicado, más dinero 
invertido, más personas involucra-
das y, por el contrario, menos 
eficiencia. Elegir ese momento, 
lejos de contribuir a desatascar 
-siquiera ligeramente- nuestra 
administración de Justicia, permite 
participar de su colapso. Media-
ción intrajudicial sí, pero no en 
cualquier momento. 
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Mediación intrajudicial 
sí, pero no en

cualquier momento. 

Mediac ión int rajudic ial
¿en qué momento?

David Nicholls
“El Protagonista”

ALBA TÁSIES GRAÑÓ
Col. 34169

El qu imèric Projecte de Llei 
d’Assistènc ia Jurídica Gratuïta
El qu imèric Projecte de Llei 
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DIVENDRES, 13 de JUNY

DISSABTE, 14 de JUNY

9.30- 10.00h. ACREDITACIONS I CAFÈ.
10.00- 10.30h.
 Dues ponències paral·leles, a elegir entre: 
 a) LA JURISPRUDÈNCIA DE LA CORT PENAL   
 INTERNACIONAL I LA JUSTÍCIA UNIVERSAL
 Ponents: · Elena Vallejo i Víctor J. Martín (Advocats-  
 Barcelona) 
  b) EL PROCEDIMENT HOLANDÈS DE RECLAMACIÓ   
  COL·LECTIVA DE DANYS: BREU INTRODUCCIÓ D’UN  
  SISTEMA ÚNIC QUE POT SERVIR COM A REFERÈNCIA PER  
  A LA RESTA D’ESTATS MEMBRES DE LA UE
 Ponent: · Elvira de Young (Advocada i Secretària de la  
 Junta de l’EYBA, Holanda)

10.40- 11.10h. EL PASSAT I EL PRESENT DELS NOMS DE DOMINI:  
  ESTUDI DEL SEU IMPACTE A NIVELL INTERNACIONAL
 Ponent:
 · David Taylor (Advocat i Expresident de l’EYBA, França),

11.10- 11.30h. PAUSA (cafè i esmorzar salat) 

11.30- 14.00h. TALLER DE NETWORKING
 Ponents:
 · Amaia Helguera (Coach, professora de ioga i   
   emprenedora, Barcelona). · Quim Chalé (emprenedor,  
   Barcelona)

9.30- 10.00h.  CAFÈ I ESMORZAR DOLÇ

10.00- 11.30h. TAULES RODONES.  
 10.00- 10.30h: EL DRET CONCURSAL A JUDICI: DRET COMPARAT 
 Ponents:
 · Tomás Nart (Advocat, Barcelona)  
 · David Nicholls (Advocat i actual President de la EYBA,  
   Anglaterra)  
 · Nicole Paredes Ludwig (Advocada i traductora,   
   Alemanya)  
 10.30- 11.00h: ANÀLISI DE LA NORMATIVA D’EMPRENEDORS  
           A NIVELL INTERNACIONAL 
 Ponents:
 · Jordi Domingo (Advocat, Barcelona) 
 · Gerben Metz (Advocat, Holanda)  
 · Mathias Krarup (Advocat, Dinamarca) 
 11.00- 11.40h: LA NORMATIVA LABORAL APLICABLE A  
             L’ADVOCAT JOVE: DRET COMPARAT DES D’UNA  
             PERSPECTIVA CRÍTICA
 Ponents:
 · Juan Bautista (Advocat, Barcelona)
 · Florian Rochat (Advocat, Suïssa)  
 · Sebastian Buchholz (Advocat, Alemanya)  
 · Cristina Tamburro (Advocada, Itàlia) 

11.40- 11.50h.  PAUSA (cafè i esmorzar salat) 

11.50- 14.00h.  ANNUAL GENERAL MEETING 
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Ens plau informar-vos que el contingut 
científic de la trobada internacional d'advocats 
més important de l'any tindrà lloc des 12 al 14 
de juny:

1212th-th-
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La European Young Bar Association (EYBA) està 
encantada de tornar a Barcelona per segon cop 

consecutiu en quatre anys  per celebrar la seva Annual 
General Meeting (AGM) i el seu Congrés d’Estiu. Aquest 
Congrés estarà organitzat pel GAJ Barcelona, fet que 

propiciarà als seus agrupats poder conèixer altres joves 
advocats companys procedents de tota Europa. Barcelona 
és sempre un destí molt atractiu i per això esperem 
representants de països diversos, tals com Noruega, 

Letònia, Itàlia, Alemanya, França, Rússia i inclús dels Estats 
Units. Aquest escenari possibilita fantàstiques oportunitats 

de Networking per poder fer i desenvolupar contactes 
legals de caire internacional, una oportunitat única per 

aprendre aspectes legals europeus i, per suposat, poder 
socialitzar-se i passar-s’ho bé. Per tots aquests motius, 

us convido a que participeu a l’AGM i Congrés d’Estiu de           
l’EYBA que tindrà lloc del 12 al14 de juny de 2014!




