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Primer any de mandat.
Primera prioritat: el nostre agrupat.
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Després d'un any de mandat toca passar l'avaluació 
parc ia l de r igor. Rendir comptes és una de les 
obligacions més importants i necessàries de tot òrgan 
executiu que, més enllà d'ostentar una representació, 
aspira a que a la seva gest ió s igui s inònim de 
satisfacció i orgull d'aquells a qui representa.

En aquest sentit, continuem mantenint gràcies a la 
dedicació personal i altruista dels membres del Comitè 
Executiu la presència institucional als espais i les 
organitzacions on es debat el futur de la professió. No 
només en el si del nostre Col·legi, per descomptat, 
s inó també a les associacions de joves advocats 
catalans (JAC), espanyols (CEAJ) i europeus (EYBA).

Però la nostra primera prioritat, com sempre, és el 
nostre agrupat; l 'advocat jove del nostre Col·legi al 
que no volem desist i r d 'ofer i r- l i e ines, formació i 
suport.

En aquest últim any, la formació a base de conferències 
gratuïtes crec que és just reconèixer que ha brillat tant 
per la seva quantitat (no hi ha setmana en la que no 
trobareu una conferència organitzada pel GAJ al 
Col · legi) , com per la seva qual i tat ( tant en el seu 
vessant humà pels companys que a través del seu 
voluntariat imparteixen les conferències, com, per 
descomptat, per la qualitat científica en tots els àmbits 
i disciplines que ocupen les nostres àrees de treball).

I és que, a més, amb aquesta activitat formativa, a la 
vegada, podem donar compliment a un dels nostres 
objectius més indiscutibles: contribuir a fer del Col·legi 
la casa de tots. Es tracta, en definitiva, d’entendre el 
Col·legi com, d'una banda, el nostre lloc d'intercanvi 
d'experiències i coneixement i, d'altra, com el ferm fil 
d ’unió a tots nosal t res que ens genera espais i 

moments d'activitat social i oci no menys importants 
per fer front al nostre intens dia a dia professional. 

Però, arribats a aquest punt, és evident que no es pot 
acabar aquest art ic le sense fer una aturada en el 
capí to l de l 'autocr í t ica . Fem menys del que ens 
proposem. I no és n i per manc a de ganes , n i 
d 'entusiasme, ni d ' idees. . . Simplement , perquè el 
Comitè, sens perjudici de l’inestimable suport logístic 
que ofereix el Col·legi, funciona bàsicament a través 
del voluntariat dels seus membres i el temps que hi 
poden dedicar.

En aquest marc, cap autocrítica no pot formular-se 
sense que vagi acompanyada d'una possible solució. 
Et necessitem a tu! Per fer una conferència sobre el 
tema que més dominis i expl icar- lo a la resta de 
companys. Per ajudar-nos amb la reformulació de la 
pàgina web. Per implicar-te en les associacions que 
defensen els interessos dels advocats joves o a les 
que el GAJ participa. Perquè, més enllà d'una estructura 
institucional, en última instància, ens diguis quines 
són les teves inquietuds i iniciatives i, amb molt de 
gust , a lhora que t rebal lem en els object ius que 
considerem bàsics per l'inici de la professió, també 
volem implicar-nos a escoltar, ajudar-te i trobar-hi 
sortida!.

No hi pot haver cap dubte. Com t i tulava a l ’ in ic i 
d’aquest article, la nostra primera prioritat són els 
interessos i les inquietuds dels nostres agrupats.

 President del GAJ

AGENDA/CALENDARI GAJ a la web

www.icab.cat/gaj

Entrevista a:
Isabel Juncosa

i Patricia Sanpera
-Biblioteca de l'ICAB

 Quan es fundà la Biblioteca?  
 La Biblioteca igual que el Col·legi es fundà 
l’any 1833, estant recollides les seves funcions 
en els primers Estatuts de l’any 1834.

 Sabeu d’ algun succés històric viscut a la 
Biblioteca?  
 Els bombardejos de l’any 1937. A l’ICAB 
varen caure tres bombes, tot i que només en va 
esclatar una (per sort!).

 Què és el fons antic de la Biblioteca? 
 El fons antic són tots aquells documents 
impresos (llibres o fulletons) o manuscrits (còdex, 
pergamins, etc. que són anteriors al 1901. La 
Biblioteca té més de 100.000 dins d’aquest 
àmbit.

 Quin és el document més antic que forma 
part de dit fons? 
 Un pergamí del 1092, que és un testament 
sagramental atorgat a la parròquia de Sant Just 
i Pastor de Barcelona.

 Es pot accedir a aquests documents? 
Amb quines condicions?
 S’intenta que “quanta menys interacció amb 
humans millor” (riu). S’estan digitalitzant i 
demanem que es consultin les còpies digitals. 
Es poden veure en les visites i les exposicions 
que fa la Biblioteca.

 És cert que es poden sol·licitar taxacions 
d’aquests documents?
 Sí, es poden demanar taxacions i sempre 
són útils quan hi ha herències pel mig.

 Podríeu explicar-nos alguna anècdota 
que recordeu?
 Com comentàvem, l’any 1937 el Col·legi fou 
bombardejat, hi caigueren tres bombes, dues 
no varen esclatar, la tercera sí, al terrat, 
exactament al safareig. Però tothom es va 
espantar tant, que la Biblioteca, que en aquells 
moments ja tenia uns 30 mil volums, la varen 
traslladar a pes de braços als soterranis i després 
la cobriren amb sacs de sorra. Per això està tota 
sencera!

 És cert que s'han rodat pel·lícules a la 
biblioteca? En sabeu quines?
 De pel·lícules... “Lo mejor que le puede pasar 
a un cruasán” on la Biblioteca és la sala de 
recepció de les “senyores de mala vida”. També 
una part de la pel·lícula sobre Puig Antich la 
varen rodar a la Biblioteca, encara que en la 
realitat la reunió es produí a l’edifici del carrer 
Mallorca.

També si han fet molts anuncis, per exemple el 
de Torrons De la Viuda que veiem als Nadals.

 Tenim entès que es realitzen visites 
guiades a la Biblioteca. Quins són els seus 
horaris?  
 Les visites es fan els primers dimarts de mes 
a les 12 i a les 18 h. Cal inscripció a 
biblioantic@icab.cat.

 A més del préstec de llibres, quins altres 
recursos i serveis ofereix la Biblioteca?  
 Molts i variats, per tant us convidem a què 
doneu una ullada a la Guia del Serveis. No 
obstant, en destacaríem: el Centre de 
documentació, el DSI i el Servei de Sumaris 
Electrònics Dialnet.

 Què és el Centre de Documentació?
 És un servei que té per objectiu facilitar 
l'accés a legislació, jurisprudència, formularis, 
doctrina... En definitiva, tot allò que necessiti 
l'advocat per estudiar i preparar els seus casos. 
D’aquesta manera, per localitzar una sentència, 
una Llei, un Reglament, una Directiva, un 
Conveni, un Article, etc., només cal sol·licitar-ho: 
els formularis estan a la pàgina web de l’ICAB, 
pestanya Biblioteca/Centre de documentació.

 Com s’informa als col·legiats de les 
novetats bibliogràfiques?
 Hi ha dues maneres d’estar al dia de les 
novetats que entren a la Biblioteca: una 
consultant el Catàleg informatitzat on hi ha l’opció 
de visualitzar les adquisicions de l’última setmana, 
quinzena o mes. I la segona, més proactiva, és 
subscriure’s a un sistema d’alertes: el DSI 
(Difusió Selectiva d’informació) que permet estar 
al dia de tota la documentació rebuda a la 
Biblioteca relativa a l’àmbit d'especialització 
escollit. 
Per donar-se d’alta només cal omplir el formulari 
penjat la pàgina web de l’ICAB, pestanya 
Biblioteca/Recursos d’informació. 

 Els advocats poden suggerir l’adquisició 
d’algun llibre o revista?
 Si, of course, però cal dir que es valora pel 
conjunt de la Biblioteca si és interessant o no, 
si no els costos se’ns dispararien. Es pot fer 
el suggeriment des del Catàleg informatitzat.

 Creieu que els advocats joves treuen el 
màxim partit dels serveis que els ofereix la 
Biblioteca?

 Tal com hem dit abans, sempre creiem que 
se’ns coneix poc i que se’ns podria treure molt 

més profit, un exemple clar són les subscripcions 
a DSI i a Dialnet, que els joves advocats no hi 
tenen gaire afició. Tot tenint en consideració que 
és informació que t’arriba a casa i de franc. 
També cal remarcar la quantitat de recursos 
informàtics accessibles a través de la Sala 
Multimèdia i que són actualitzats i fiables. Estem 
parlant de quasi una cinquantena de bases de 
dades que es poden consultar de tots els temes 
de forma gratuïta.

 En l’actualitat s’ha millorat el catàleg de 
la Biblioteca i n’esteu fent cursos sobre el 
mateix. Quina acollida estan rebent? En què 
consisteixen?
 L’actual Catàleg és una eina que permet 
saber quins títols hi ha sobre un tema, quines 
obres té un autor, articles de revista o revistes 
d’una matèria, visualitzar la portada o el sumari,..., 
a més de poder navegar per la informació, 
utilitzant eines de la web 2.0: es poden fer 
comentaris, etiquetar, personalitzar el teu perfil,... 
També estem treballant en la Biblioteca virtual, 
és a dir, continguts disponibles des de qualsevol 
lloc i a qualsevol hora.
Pel que fa als cursos és una manera d’explicar 
totes aquestes utilitats d’una manera ràpida i 
àgil. Els cursos es fan en diferents dies i diferents 
hores. Podeu veure el calendari a la Biblioteca 
mateix o a la web. Us hi apunteu?
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La Biblioteca del Col·legi és una 
institució “per als i dels advocats”. Està 
especialitzada en Dret i ciències 
socials i és una de les biblioteques 
jurídiques més importants d'Europa 
obtenint el juliol del 2001 el certificat 
ISO 9001: 2000, renovat recentment 
el juliol del 2012.
Actualment es troba sota la direcció 
de l’Isabel Juncosa i la Patrícia 
Sanpera, les quals ens conviden a 
conèixer-la un xic més. Hi esteu 
tots/es convidats/des.



Javier Aranda Guardia
Col. 27955

En el presente año, el actual Gobierno catalán introdujo mediante la Ley 5/2012, de 20 de marzo, tasas 
en el ámbito civil y contencioso-administrativo. Esta fue una medida pionera en todo el Estado, pues 
desde la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, que fija las actuales tasas en el Estado español, ninguna 
medida similar se había dictado. La principal novedad es que la Ley catalana impone el pago a las personas 
físicas, mientras la estatal no lo hacía, limitándolo a supuestos de empresa fundamentalmente.

Sin que dicha Ley 5/2012 fuera objeto de demasiada oposición por colegios de abogados, colegios  de 
procuradores, asociaciones y en general diversos actores afectados, nos encontramos con el nuevo 
proyecto de Ley de ámbito estatal, por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología. El proyecto se fundamenta  en el hecho 
de que el cobro de las tasas que establece, viene a cubrir el coste de la justicia gratuita de los ciudadanos 
con carencia de ingresos. No es que esté en contra de la redistribución, pero da la sensación que el 
legislador olvida que ya tributamos los impuestos, al menos los directos en proporción, y que, de nuevo, 
se presenta el beneficio de justicia gratuita como un problema que en nada beneficia al mantenimiento 
del sistema que dice el Gobierno español querer mantener. El proyecto de ley plantea graves problemas:

1)       La imposición de tasas judiciales ataca uno de los pilares de nuestro sistema jurídico, como es 
que  los ciudadanos que sufran una lesión de sus derechos puedan pedir la protección de los Tribunales, 
a fin de obtener la reparación de perjuicio padecido. Es el derecho a la tutela judicial efectiva, que la 
Constitución vigente ha elevado al rango de derecho fundamental mediante su artículo 24 CE.

2)       Se plantea un grave problema, pues si el Proyecto aprobado por el Gobierno español se convierte 
en Ley, quienes interpongan demandas o recursos ante Tribunales ubicados en Catalunya, deberán 
soportar, por regla general, el pago de dos tasas: la española y la catalana. Es totalmente absurdo y 
ambos ejecutivos deberían ponerse de acuerdo en solventar esta cuestión. Debe incorporarse la exención 
de la tasa en aquellas comunidades donde ya se abonan las mismas, como la catalana. Lo cierto es que, 
dado que ya tenemos las competencias transferidas en la materia, y se dice que este es el objetivo del 
anteproyecto, pues lógicamente no tiene sentido que el estado cobre por lo que no asume.

3)       En la práctica se fomenta la morosidad, pues si se deja de pagar, al poner más trabas al que 
reclame, la persona que lícitamente wuiera reclamar se encontrará   que tendrá que abonar gastos de 
abogado, procurador, costas en su caso, tasas autonómicas, tasas estatales, etc., yposiblemente éste 
desistirá de su intento.

4)       Se producen situaciones manifiestamente injustas, ep.ej en cuanto a la tasa a pagar por quien 
interpone una demanda dirigida a pedir la ejecución de un título ejecutivo extrajudicial. En estos casos, 
hay un documento que, aun siendo extrajudicial, reúne especiales garantías de fiabilidad, por lo que el 
ordenamiento jurídico otorga a ese documento fuerza ejecutiva, es decir, una eficacia jurídica similar a 
la atribuida a una sentencia firme, a una sentencia contra la que ya no cabe ningún recurso. 
Incomprensiblemente en un supuesto como este, se tiene que afrontar el gasto de la tasa.

5)       Otra situación injusta  y que no se prevé en el ordenamiento, es que la Administración es tan sabia, 
que por ejemplo, puede no contestar en dos años una reclamación de carácter administrativo, y el 
ciudadano tendrá que interponer demanda en el juzgado contencioso-administrativo, previo pago de la 
tasa correspondiente, porque la propia Administración que legisla y regula no le quiere contestar. Para 
rizar el rizo, si tiene la desgracia de que el Juez no le da la razón, tendrá posiblemente que abonar las 
costas de los abogados de la Administración, a los que también se le retribuye con el dinero del mismo 
ciudadano.

En definitiva algo que hay que intentar parar, siendo esencial una actuación activa y contundente de los 
colegios, y sobre todo, informar al ciudadano del perjuicio que implica para todos.

Què hem fet?
 Sopar d'estiu GAJ
El passat 5 de juliol vam tenir l’oportunitat de reunir-nos novament en el tradicional 
sopar d’estiu que organitza el Grup d’Advocats Joves. En aquesta ocasió, el lloc elegit 
va ser el Boo Restaurant & Beach Club, situat a la Platja Nova Mar Bella, famós per 
imitar la silueta d’un vaixell convertit en local disco-restaurant  a peu de platja. Tot i 
que el temps no ens va acompanyar del tot, això no va impedir que poguéssim degustar 
entre rialles i converses de tot tipus (també de l’àmbit jurídic, evidentment) del menú 
còctel i posteriorment de la música de la discoteca situada a la “popa” del vaixell. En 
general, la gent es va sentir a gust, va ser una bona ocasió per conèixer els companys 
de professió i per prometre’ns que qualsevol esdeveniment que organitzi el GAJ serà 
l’excusa perfecte per retrobar-nos.

 5a Edició del Curs Preparatori per a l’Obtenció del 
Certificat ILEC
Aquest octubre ha començat la 5a edició del curs preparatori per a l’obtenció del certificat ILEC 
(International Legal English Certificate) amb un massiu èxit entre els agrupats, de tal manera que 
ha estat necessari passar d’un a tres el nombre de grups que segueixen el curs.
Des del Col·legi s’ha apostat per l’impuls de la internacionalització de l’advocacia barcelonina 
per afavorir la projecció exterior dels col·legiats i per tal d’assolir aquest objectiu som conscients 
que disposar d’un bon nivell l’anglès jurídic és una eina essencial. Per fer un petit tast dels 
continguts, a la següent pàgina hi trobareu un petit glossari.

 “Confederación Estatal de Abogados Jóvenes (CEAJ)”
Els passats dies 21, 22 i 23 de setembre es va celebrar a Sòria la reunió trimestral del Ple 
de la “Confederación Española de Abogados Jóvenes(CEAJ). La propera reunió en la qual 
se celebraran les eleccions per a renovació de la Junta executiva tindrà lloc a Barcelona 
durant els dies 14, 15 7 16 de desembre. Per a major informació, es pot consultar la pàgina 
web www.ceaj.es

Biblioteca del Misteri.

Encara no ets del GAJ? Apunta-t’hi. Envian’s un e-mail a advocatsjoves@icab.cat 
i rebràs informació dels nostres actes, cursos, festes, etc., a més, de gaudir d'avantatges. Ara el GAJ també 
al  Faceboo  , Linked        i Twitter       ! Un nou mitjà per estar al dia de les nostres activitats i en contacte amb els 
companys agrupats.  http://es.facebook.com, http://es.linkedin.com, Twitter: GAJ Barcelona www.icab.cat/gaj

 Congrés de la “Association Internationale des 
Jeunes Avocats (AIJA)” a Barcelona
Barcelona fou la capital jurídica del món entre el 28 de setembre i l'1 d'agost de 2012, 
ja que va acollir el 50è Congrés de l’AIJA, tot agrupant més de 600 advocats de tot el 
món i representants de les diferents cultures jurídiques.
El congrés va acollir seminaris, taules rodones i tallers de tots els àmbits jurídics: 
tècniques de negociació, dret del transport, drets reals, fiscalitat... Així com un gran 
nombre d'activitats de caire social que van permetre a tots els participants conèixer 
companys de diferents estats i diverses cultures jurídiques. Després de 50 anys 
d'existència, aquesta ha estat la tercera vegada que Barcelona ha acollit un congrés 
anual de l’AIJA, confirmant així la vocació internacionalista dels advocats barcelonins 
i l'éxit de la ciutat com a punt de trobada.
Cal destacar la tasca de l'ICAB i dels membres AIJA per tal d'aconseguir dur aquest 
esdeveniment a Barcelona.

 La Biblioteca del Misteri
Divendres 13. Biblioteca del Col·legi d'Advocats. 
La llum entra per la finestra i banya tota la sala d'un 
color daurat. Se sent el crepitar de la fusta a la 
llunyania. Olor a llibres vells. Silenci. De sobte, la 
intriga d'un crim s'apodera de tots els presents.
El passat 13 d'abril es va dur a terme una sessió de 
jocs de taula a la Biblioteca del Col·legi, amb el suport 
de JugarxJugar (www.jugarxjugar.com). El misteri de 
l'abadia va ser el protagonista de la tarda, un joc en 
el que s'havia de resoldre l'assassinat d'un monjo, tot 
fent de William de Baskerville (El nom de la Rosa). La 
tarda va finalitzar amb Els homes llop de Castonegro. 
En aquest joc els participants juguen el rol bé de 
ciutadans bé d'homes llop. Un joc en el que la 
psicologia de l'acusació i la defensa són essencials 
per sobreviure a les acusacions dels teus conciutadans 
i per no ser descobert, si ets un home llop.
Posteriorment, el 13 de juny es va fer una segona 
edició de la biblioteca del misteri. No obstant, es va 
aprofitar el bon temps per sortir a la terrassa de 
l'ICAB i els jocs van tenir un caire més participatiu. 
Les estrelles de la tarda van ser The Boss i el clàssic 
Cash'n'Guns. En el primer cadascú ha d’aconseguir 
dominar el major número de ciutats, ja sigui Cincinatti, 
Chicago o New York. En el segon joc, armats amb 
pistoles de goma-escuma, uns lladres s'han de 
repartir el botí d'un robatori. Tant en un com l'altre 
els objectius només es poden aconseguir d'una 
manera: creant aliances. La negociació i la capacitat 
de deducció són les millors armes de les que 
disposem; però trencar una confiança o actuar d'una 
forma imprudent eren motius per penalitzar al jugador.
El temps va passar volant i tots aguaiten per tornar 
a participar... Beware of friday the 13th.  Alba Tàsies

Si vols enviar-nos la teva 
opinió o queixa, o vols 
manifestar el teu desacord 
envers algun comentari en 
aquesta secció, ho pots fer 
enviant-nos un e-mail a la 
següent adreça:
advocatsjoves@icab.cat

L e s o p i n i o n s r e c o l l i d e s s ó n 
exclusivament dels seus autors. 
E l B u l l Pe n e s r e s e r v a e l d r e t 
d’extractar  i  editar  els  textos 
enviats per a la seva publicació.

¿Quieres reclamar?
Toma dos tasas

WHO’S WHO
IN COURT:
· JUDGE: A public official who hears 
and decides cases brought before 
a court of law.
· CLAIMANT (UK) / PLAINTIFF 
(US): a person who brings a civil 
action in a court of law.
· DEFENDANT / RESPONDENT: 
The party against which an action 
is brought.
· ADVOCATE: general term for 
someone who gives legal advice 
and pleads his client's cause in a 
court of law.
· SOLICITOR: more specific term 
for someone who is trained to 
prepare cases and give advice on 
legal subjects and can represent 
people in lower courts.
· BARRISTER: more specific term 
for someone who is qualified to give 
specialist legal advice and can argue 
a case in both higher and lower courts.
· EXPERT WITNESS: who by virtue 
of education, training, skill, or experience, 
is believed to have expertise and 
specialised knowledge in a particular 
subject beyond that of the average 
person, sufficient that others may 
officially and legally rely upon the 
witness's specialized opinion about 
an evidence or fact issue within the 
scope of his expertise.
· APPELLANT/PETITIONER (US): 
Person who appeals a decision to 
a higher court.
· BAILIFF: A court attendant entrus-
ted with duties such as the maintenance 
of order in a courtroom during a trial 
and assisting the judge.


