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Editorial

PEDRO L. YÚFERA SALES
DEGÀ 

El passat 14 de juliol va tenir lloc la presa de
possessió dels nous membres de la Junta de
Govern. 

Aprofito aquest mitjà per agrair-vos la
confiança que vau mostrar en les 
eleccions celebrades el dia 30 de juny, tant en
la meva persona, com en l'equip que
conformava la candidatura; un conjunt de
persones amb molta il·lusió, idees noves, i
projectes que vol treballar i sumar-se a la
resta de membres de la Junta de Govern
d'aquesta corporació per fer que l'ICAB
segueixi endavant, segueixi millorant i sent un
referent. 

Com sabeu, una de les nostres prioritats és
aplicar tot un seguit de mesures per
minimitzar l'impacte de la crisi en la nostra
professió, continuar amb la política
d'austeritat i contenció de la despesa,
potenciar l'accés a la formació tant jurídica
com de gestió del despatx, i potenciar les
sinèrgies entre advocats, així com fer de
Barcelona i de l'ICAB un punt de referència a
nivell internacional.

Comptem amb tu per seguir endavant, per seguir millorant!

Volem un Col·legi obert,  capdavanter, proper i
encara més dialogant amb totes les entitats,
però també amb la societat. I aquesta és una
altra de les direccions vers la qual treballarà la
Junta de Govern. 

Sis candidatures van participar en el recent
procés electoral. Fruit de l'intercanvi d'idees i
de propostes és com més podem créixer i
millorar. Per aquest motiu, vull agrair a tots els
candidats la seva dedicació vers el Col·legi. 

També vull agrair la gran tasca i dedicació que
han realitzat en aquests darrers anys, Sílvia
Gimenez-Salinas i els diputats sortints Josep M.
Balcells, Rafael Espino, M. Eugènia Gay,
Cristóbal Martell, Jordi Pina i Jordi Miró en
benefici d'aquesta entitat i de l'advocacia. 

El Col·legi som tots i està obert a la
col·laboració de tots els companys i
companyes que vulguin sumar esforços. La
Junta de Govern compta amb tu!  
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! Ordre EHA/1421/2009Ordre EHA/1421/2009, d'1 de jun, d'1 de junyy,,
per la qual es desenper la qual es desenvvolupa l'article 82 deolupa l'article 82 de
la Llei 24/1988, de 28 de juliol, la Llei 24/1988, de 28 de juliol, deldel
Mercat de Valors, en matèriaMercat de Valors, en matèria
d'informació rellevantd'informació rellevant (BOE núm. 133,(BOE núm. 133,
02.06.2009).02.06.2009).

! RResolució de 19 de maig de 2009, de laesolució de 19 de maig de 2009, de la
Direcció GenerDirecció General d'al d'AssegurAssegurances i Fances i Fons deons de
PPensions, per la qual ensions, per la qual es dóna publicitates dóna publicitat
a l'actualització de l'import del fonsa l'actualització de l'import del fons
de garantia i dels límits perde garantia i dels límits per
determinar la quantia mínima deldeterminar la quantia mínima del
marge de solvència de les entitatsmarge de solvència de les entitats
asseguradores i reasseguradoresasseguradores i reasseguradores (BOE(BOE
núm. 134, 03.06.2009).núm. 134, 03.06.2009).

! Ordre EHA/1375/2009, de 26 de maig,Ordre EHA/1375/2009, de 26 de maig,
pel qual s'apropel qual s'aprovven els en els models demodels de
declaració de l'impost sobre societatsdeclaració de l'impost sobre societats
i de l'impost sobre la renda de noi de l'impost sobre la renda de no
residents residents corresponent a establimentscorresponent a establiments
permanents i a entitats en règimpermanents i a entitats en règim
d'atribució de rendes constituïdes ad'atribució de rendes constituïdes a
l'estrl'estranger amb presència al territorianger amb presència al territori
espanespanyyol, per als períodes impositiusol, per als períodes impositius
iniciats entre l'1 de gener i el 31 deiniciats entre l'1 de gener i el 31 de
desembre de 2008, es dicten instruccionsdesembre de 2008, es dicten instruccions
relativrelatives al procediment de declares al procediment de declaració iació i
ingrés i s'estableixin les condicionsingrés i s'estableixin les condicions
genergenerals i el procediments per a la sevals i el procediments per a la sevaa
presentació telemàtica i es modifiquenpresentació telemàtica i es modifiquen
altres disposicions relativaltres disposicions relatives a la gestió dees a la gestió de
determinades autoliquidacions (BOE núm.determinades autoliquidacions (BOE núm.
131, 30.05.2009).131, 30.05.2009).

! Ordre TIN/1413/2009, de 29 de maig,Ordre TIN/1413/2009, de 29 de maig,
per la qual es modifica l'Ordreper la qual es modifica l'Ordre
TTAAS/1043/2007, de 18 d'abril, per la qualS/1043/2007, de 18 d'abril, per la qual
s'estableixs'estableixen les en les bases reguladores bases reguladores perper
a la concessió de subva la concessió de subvencions sotmeses alencions sotmeses al
règim generrègim general de subval de subvencions de l'àreaencions de l'àrea
d'integració dels immigrants,d'integració dels immigrants,
sol·licitants d'asil i altres persones,sol·licitants d'asil i altres persones,
amb protecció internacionalamb protecció internacional deldel

Ministeri de TMinisteri de Treball i Assumptes socialsreball i Assumptes socials
(BOE núm. 132, 01.06.2009).(BOE núm. 132, 01.06.2009).

! Ordre TE/278/2009, de 7 de maig, perOrdre TE/278/2009, de 7 de maig, per
la qual s'estableix el la qual s'estableix el calendari oficial decalendari oficial de
festes laborals per a l'any 2010festes laborals per a l'any 2010 (DOGC(DOGC
núm. 5392, 03.06.2009)núm. 5392, 03.06.2009)

! RReial Decret 818/2009, de 8 de maig,eial Decret 818/2009, de 8 de maig,
per la qual s'aproper la qual s'aprovva el a el ReglamentReglament
General de ConductorsGeneral de Conductors (BOE núm. 138,(BOE núm. 138,
08.06.2009).08.06.2009).

! Ordre ECF/292/2009, de 21 de maig,Ordre ECF/292/2009, de 21 de maig,
per la qual es modifica l'Ordreper la qual es modifica l'Ordre
ECF/523/2008, de 10 de noECF/523/2008, de 10 de novvembre, per laembre, per la
qual es qual es determinen els requisitsdeterminen els requisits
necessaris per no liquidar i anul·larnecessaris per no liquidar i anul·lar
les liquidacions de deutes tributaris iles liquidacions de deutes tributaris i
no tributaris de la Generalitat deno tributaris de la Generalitat de
Catalunya que no excedeixin els 50Catalunya que no excedeixin els 50
euroseuros i per la qual es determina el límiti per la qual es determina el límit
exexempt respecte del qual a les sol·licitudsempt respecte del qual a les sol·licituds
de frde fraccionament ajornament no seràaccionament ajornament no serà
necessària la prestació de garnecessària la prestació de garantia (DOGCantia (DOGC
núm. 5397, 10.06.2009).núm. 5397, 10.06.2009).

! RReial Decreteial Decret-Llei 9/2009, de 26 de jun-Llei 9/2009, de 26 de junyy,,
sobre sobre reestructuració bancària ireestructuració bancària i
reforçament dels recursos propis dereforçament dels recursos propis de
les entitats de crèditles entitats de crèdit (BOE núm. 155,(BOE núm. 155,
72.06.2009).72.06.2009).

! Correcció d'errCorrecció d'errades del Rades del Reial Decreteial Decret--
Llei 9/2009, de 26 de junLlei 9/2009, de 26 de junyy, sobre, sobre
reestructurreestructuració bancària i reforçamentació bancària i reforçament
dels recursos propis de les entitats dedels recursos propis de les entitats de
crèdit (BOE núm. 137, 30.06.2009).crèdit (BOE núm. 137, 30.06.2009).

! Llei 5/2009, de 29 de junLlei 5/2009, de 29 de junyy, per la qual, per la qual
es modifiquen la Llei 24/1988, de 28 dees modifiquen la Llei 24/1988, de 28 de
juliol, del mercat de vjuliol, del mercat de valors, la Lleialors, la Llei
26/1988, de 29 de juliol, sobre 26/1988, de 29 de juliol, sobre disciplinadisciplina
i intervenció de les entitats de crèdit ii intervenció de les entitats de crèdit i
el text refós de la Llei d'ordenació iel text refós de la Llei d'ordenació i
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supervisió de les assegurancessupervisió de les assegurances
privadesprivades, apro, aprovvat pel Rat pel Reial Decreteial Decret
Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, per aLegislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, per a
la reforma del règim de participacionsla reforma del règim de participacions
significativsignificatives en empreses de serves en empreses de serveis d'ineis d'in--
vversió, en entitats de crèdit i en entitatsersió, en entitats de crèdit i en entitats
assegassegururadores (BOE núm. 137, 30.06.2009)adores (BOE núm. 137, 30.06.2009)

! Correcció d'errCorrecció d'errades de la Circularades de la Circular
2/2009, de 25 de març, de la Comissió2/2009, de 25 de març, de la Comissió
nacional del mercat de Vnacional del mercat de Valors, sobrealors, sobre
normes contables, contes anuals, estatsnormes contables, contes anuals, estats
financers i públics i estats reservfinancers i públics i estats reservatsats
d'informació estadística dels Fd'informació estadística dels Fons deons de
Titulització (BOE núm. 155, 27.06.2009).Titulització (BOE núm. 155, 27.06.2009).

! Decret 101 /2009, de 23 de junDecret 101 /2009, de 23 de junyy, pel, pel
qual qual es regulen els serveis dees regulen els serveis de
compensació i liquidació de valorscompensació i liquidació de valors

situats a Catalunya situats a Catalunya (DOGC núm. 5409,(DOGC núm. 5409,
29.06.2009).29.06.2009).

! Ordre EHA/1729/2009, de 25 de junOrdre EHA/1729/2009, de 25 de junyy,,
per la quaper la qual s'aprol s'aprovva el a el model demodel de
certificat d'exempció de l'Impostcertificat d'exempció de l'Impost
sobre el valor afegit o delssobre el valor afegit o dels
Impostos especials en elsImpostos especials en els
lliuraments de béns i prestacionslliuraments de béns i prestacions
de serveis realitzades en el marcde serveis realitzades en el marc
de les relacions diplomàtiques ide les relacions diplomàtiques i
consulars i en les destinades aconsulars i en les destinades a
organitzacions internacionals o aorganitzacions internacionals o a
les forces armades d'Estatsles forces armades d'Estats
membres que formen part delmembres que formen part del
Tractat de l'Atlàntic NordTractat de l'Atlàntic Nord , diferents, diferents
d'Espand'Espanyya, i s'aproa, i s'aprovva el sobrea el sobre
d'end'enviament d'autoliquidacions deviament d'autoliquidacions de
l'IVl'IVA (BOE núm. 157, 30.06.2009).A (BOE núm. 157, 30.06.2009).

Albert
Rectangle
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AquíAra

La consulta vinculant V0143-09, de 26 de
gener de 2009, de la Subdirecció general
d'impostos sobre la renda de les persones
físiques, resol la qüestió de si hi ha la
possibilitat d'aplicar l'exempció contin-
guda a la lletra n) de l'article 7 del text
refós de la Llei de l'impost sobre la renda
de les persones físiques, qüestió plantejada
per una consultant que, en haver iniciat una
activitat com a treballadora autònoma i en
haver-li reconegut el dret a percebre l'import
de la prestació per desocupació que li
correspon, mitjançant l'abonament mensual de
l'import de les quotes de la Seguretat social
que ha de satisfer per al desenvolupament de
la seva activitat com a treballadora autònoma,
hi ha la possibilitat d'aplicar l'exempció
continguda a la lletra n) de l'article 7 del text
refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques.

Pagament únic o
capitalització de la prestació
per atur exempt de l'IRPF

Segons disposa la subdirecció general de
tributs, de conformitat amb el disposat en
la lletra n) de l'article 7 del text refós de
la Llei de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2004, de 5 de març, (BOE de 10
de Març de 2004) -d'ara endavant TRLIRPF-,
estaran exemptes de l'impost:

• Les prestacions per desocupació
reconegudes per la respectiva entitat
gestora quan es percebin en la modalitat
de pagament únic establerta al Reial Decret
1044/1985, de 19 de juny, pel qual es regula
l'abonament de la prestació per desocupació en
la seva modalitat de pagament únic, amb el
límit de 12.020,24 euros, sempre que les
quantitats percebudes es destinin a les finalitats
i en els casos previstos en l'esmentada Norma.

El límit establert en el paràgraf anterior no
s'aplicarà en el cas de prestacions per
desocupació percebudes per treballadors
discapacitats que es converteixin en
treballadors autònoms, en els termes de l'article
31 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de
Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social.
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L'exempció prevista en el paràgraf primer
estarà condicionada al manteniment de l'acció
o participació durant el termini de cinc anys,
en el supòsit que el contribuent s'hagués
integrat a societats laborals o cooperatives de
treball associat, o al manteniment, durant
idèntic termini, de l'activitat, en el cas del
treballador autònom".

La remissió normativa continguda en
l'esmentat precepte és externa i dinàmica.
Per la qual cosa, per determinar l'abast de
l'exempció en l'impost, haurà de tenir-se
en consideració les següents normes: el
Reial Decret 1044/1985 abans citat,
l'apartat tercer de l'article 228 del Text
Refós de la Llei General de la Seguretat
Social, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, i la
disposició transitòria quarta de la Llei
45/2002, de 12 de desembre, de
Mesures urgents per a la reforma del
sistema de protecció per desocupació i
millora de l'ocupabilidad, modificada pel
Reial Decret 1413/2005, de 25 de
novembre. 

En el supòsit plantejat, la consultant percebrà
l'import total de la prestació per desocupació
per subvencionar la seva cotització a la
Seguretat Social.

Per tant, en entendre que estem en una de
les diferents modalitats d'obtenció del
pagament únic o capitalització de la prestació
per desocupació, li serà d'aplicació l'exempció
continguda en la lletra n) de l'article 7 del
TRLIRPF a les quantitats del paràgraf
anterior.

Finalment, assenyalar que l'import total de la
prestació per desocupació en la modalitat de
pagament únic que gaudeix d'exempció és de
12.020,24 euros (amb independència dels
períodes impositius en els que es tingui dret
a percebre la prestació esmentada), la part
que excedeixi de l'esmentat límit
tributarà com a rendiment íntegre del
treball per a seu perceptor, de
conformitat amb el disposat en l'apartat
primer de l'article 16 del TRLIRPF i
l'exempció estarà condicionada al
manteniment de l'activitat com a
treballador autònom durant un termini
de cinc anys.

D'altra banda, en el supòsit que la consultant
hagués declarat com a rendiments del treball
determinades quantitats que, de complir els
requisits exigits per la normativa de l'Impost,
poguessin resultar exemptes de tributació,
l'apartat 3 de l'article 120 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributari (BOE
del dia 18), preveu la possibilitat d'instar la
rectificació de l'autoliquidació. 

Quant al procediment que hauria de seguir la
consultant, en el supòsit que la sol·licitud
sigui presentada anteriorment al 31 de
desembre de 2007, serà la prevista al Reial
Decret 1163/1990, de 21 de setembre, pel
qual es regula el procediment per a la
realització de devolucions d'ingressos
indeguts de naturalesa tributària.

Podeu consultar el text íntegre a:
http://petete.minhac.es/Scripts/know3.exe/t
ributos/CONSUVIN/encol.htm

En el supòsit plantejat, la

consultant percebrà l'import

total de la prestació per

desocupació per subvencionar

la seva cotització a la

Seguretat Social
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Una sentència de la Sala Primera del
Tribunal Suprem de 21 de maig de 2009
declara com a doctrina jurisprudencial que
“l'epígraf 10.3 apartat c) de la Disposició
Transitòria Segona, per la seva referència
amb l'apartat d) 9 de la Disposició
Transitòria Tercera de la Llei 29/1994, de 24
de novembre, d'Arrendaments Urbans no
s'oposa a què, quan es tracte d'un contracte
d'arrendament de local de negoci, celebrat
durant la vigència del Text refós de la Llei
d'Arrendaments urbans, aprovada per
Decret 4104/1964, de 24 de desembre, no
és aplicable l'article 108 d'aquest
ordenament, respecte a la repercussió de
les obres necessàries en l'arrendatari, atesa
la determinació de la liberalització de les
rendes acordada al seu article 97, ni en els
contractes d'aquesta naturalesa celebrats
amb cobertura en disposicions legals
posteriors, Reial decret Llei 2/1985, de 30
d'abril, i Llei 29/1994, de 24 de novembre,
tenint en compte que en elles es manté la
llibertat de les parts per determinar les
rendes i els seus sistemes d'actualització”.

De la sentència es desprenen els fets:
existeix un contracte d'arrendament del
local de negoci, d'1 de març de 1976,
celebrat per l'arrendadora amb una primera
arrendatària, per tant, amb anterioritat a
l'any 1985, qui va traspassar el local de
negoci a l'actora i recurrent, qui es va
subrogar com a arrendatària en els drets i
les obligacions del contracte primitiu. 

El tema de fons de l'assumpte debatut
es refereix a la determinació de si
resulta repercutible als arrendataris

Repercussió de les obres 

necessàries en arrendaments

de local LAU 1964

l'import de les obres necessàries
realitzades a l'immoble, a tenor del que
estableix l'apartat 10.3 de la lletra c)
de la Disposició Transitòria Segona de
la vigent Llei d'Arrendaments Urbans,
en relació amb aquells contractes que
s'haguessin celebrat en una data posterior
a l'entrada en vigor del Text refós de la Llei
d'Arrendaments Urbans de 24 de desembre
de 1964.

La qüestió controvertida és doncs la
determinació de si l'article 108 del Text
refós de la LAU de 1964, invocat per la
DT2a de la Llei vigent, es dirigia només
amb aquells habitatges l'arrendament del
qual persistís a la data de l'entrada en
vigor de la Llei de 1964, i no als posteriors.

La sentència de 21 de maig de 2009, al
fonament de dret segon, ve a declarar
que el sentit de l'article 108 troba la
seva contrapartida en l'article 97,
ambdós del text refós de la LAU, ja
que quan els preus de la renda s'han
pactat lliurement, i amb l'establiment
de les oportunes clàusules
d'estabilització, l'arrendador no
precisa repercutir l'import de les
obres necessàries a l'arrendatari per
al manteniment de la cosa arrendada
en l'estat de servir al fi destinat; això
no obstant, aquesta necessitat tindrà lloc
en aquells casos en què la renda i les seves
possibles actualitzacions apareixen
intervingudes per l'Administració Pública,
ja que en aquests supòsits no ha d'exigir-
se a l'arrendador que mantingui la cosa
arrendada amb el seu exclusiu peculi, en
estat de servir al seu objectiu, quan no se
li permeti la percepció per l'ús cedit de
l'import del seu valor en el mercat.

Tribunal Suprem, Sala primera, 21 de
maig de 2009.

AquíAra
RatioDecidendi



L’Observatori

Pedro L. Yúfera Sales, amb un total de 3.112
vots, va ser proclamat com a nou Degà del
Col·legi d'Advocats la matinada del dia 1 de
juliol de 2009, un cop finalitzat l'escrutini dels
vots. La tendència dels primers resultats es
va anar confirmant a mesura que avançava el
recompte i per aquest motiu abans que
aquest finalitzés la resta de candidats a
degà/ana es van acostar a Yúfera per felicitar-
lo. L'alegria per a Pedro Yufera va venir
acompanyada, a més, pel fet que la totalitat
de la seva candidatura va ser també elegida.
Aquests comicis havien de servir per escollir
els càrrecs de degà, vicedegà i 8 diputats/des
de la Junta de Govern de l’ICAB. 

La jornada electoral va començar a les 9h del
matí, tant al Col·legi d'Advocats - on abans
que s'obrissin les meses electoral ja hi havia
alguns membres de diferents candidatures a

Eleccions a l’ICAB:
Pedro L.Yúfera, nou degà

l'entrada del Palauet Casades- com a les seus
de les 11 delegacions que l'ICAB té a tota la
seva demarcació territorial. Precisament a les
delegacions, els advocats que hi estan
censats van poder exercir el seu dret a vot,
per primera vegada, ja que així ho estableixen
els nous estatuts col·legials, aprovats el
passat 16 de gener de 2009. 

A mig matí, ja hi havia membres de les sis
candidatures proclamades en aquestes

12
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eleccions al vestíbul del Col·legi d'Advocats; el
degoteig d'advocats que van acostar-se va ser
constant tot i que al migdia i pels vols de les
set de la tarda és quan l'afluència de
col·legiats va ser més forta. 

A les 14h, es van tancar les meses electorals
a les delegacios, amb un total de 250 vots.
Un notari per a cadascuna de les delegacions
va ser l'encarregat de fer el tancament de les
urnes i d'acompanyar-les fins a la seu del
carrer Mallorca. 

A les 16h, l'índex de participació era del 12,92%,
ja que havien exercit el vot 2.523 col·legiats. Un
cop tancades les meses, a les 21h, i a falta del
vot per correu la participació era d'un 22,3%. 

El procés electoral va discórrer amb
normalitat i sense incidències, i sobre les 23h
de la nit es van saber l'índex total de
participació: un 22,6%, del cens electoral
(19.530 col·legiats).  

A partir d'aquest moment, començava
l'escrutini dels vots, i el recompte es va poder
seguir en temps real a través de la pantalla de
la Sala d'Actes que s'anava actualitzant
automàticament i mostrant el número de vots
de cadascun dels candidats i indicant quin
dels candidats a degà, vicedegà i 8
diputats/des tenien més vots en cada
moment.

13
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5 candidatures optaven als càrrecs de degà i
vicedegà, mentre que una sisena només es
presentava per cobrir els càrrecs de
diputat/da. En aquest sentit, i pel que fa a les
candidatures a degà, Màrius Miró va quedar
en segona posició amb 2.576 vots, seguit de
Luis del Castillo (1.539 vots), Vanessa
González (893 vots) i Mariano Castillo (132). 

S'ha de tenir en compte que el vot dels
exercents val el doble que el vot dels no
exercents. Una altra de les novetats d'aquests

L’Observatori

comicis és que el vot dels advocats no
exercents que hagin estat col·legiats com a
exercents durant 25 anys, és a dir, els
advocats sense exercici, també valen el doble,
de manera que tenen el mateix valor que si
fossin encara col·legiats en exercici. 

Els resultats amb el cent per cent dels vots
escrutats es van tenir sobre l'una de la
matinada. En aquell moment, la degana
sortint, Sílvia Gimenez-Salinas -acompanyada
dels membres de la Junta de Govern- i amb
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l'emoció continguda, va llegir el resultat
definitiu i va cridar un a un els noms dels que
formarien properament la Junta de Govern,
quedant d'aquesta manera els membres de
l'actual Junta a la seva dreta i els nous
membres escollits a l'esquerra. 

Posteriorment Gimenez-Salinas va felicitar el
nou degà amb una efusiva abraçada.  

A continuació, Yúfera va agrair el suport rebut
per part de la seva família, dels companys del
despatx i dels membres de la seva candidatura
i el treball realitzat pels treballadors de l'ICAB
durant la jornada electoral. També va dir que el
Col·legi era una institució que havia d'estar
oberta i integrar a tots els col·legiats/des, i que
es treballaria en aquesta direcció per tal de fer
augmentar la participació.

15
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Resultats electorals

L’Observatori
Candidats a degà/na

PEDRO L. YÚFERA SALES . . . . . . . . . . . 3.112

MÀRIUS MIRÓ GILI . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.576

LUÍS DEL CASTILLO ARAGÓN . . . . . . . . 1.539

VANESSA GONZÁLEZ FORNAS. . . . . . . . . 893

MARIANO CASTILLO GARCÍA . . . . . . . . . . 132

Candidats a vicedegà/na

EUDALD FERRER VENDRELL . . . . . . . . 3.178

JOSÉ F. ALONSO-CUEVILLAS SAYROL . . 2.440

SUSANA BLEIER TERRER. . . . . . . . . . . . 1.444

PAU MISERACHS SALA . . . . . . . . . . . . . . . 948

ALFRED SEGÚ I NUÑEZ. . . . . . . . . . . . . . . 146

MERCEDES CORA CALABUIG . . . . . . . . . . 3.136

ENRIQUE GARCÍA ECHEGOYEN . . . . . . . . 3.134

JORGE DE TIENDA GARCÍA . . . . . . . . . . . . 3.100

HÉCTOR S. SBERT PÉREZ . . . . . . . . . . . . . 3.065

JENIFER LAHOZ I ABÓS . . . . . . . . . . . . . . . 3.023

ANA C. SALAS VELASCO . . . . . . . . . . . . . . 3.018

ELENA MORENO DURÁN . . . . . . . . . . . . . . 2.994

M.DOLORES SANCHA HERRERA . . . . . . . 2.985

DANIEL PINTÓ SALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.627

MERCÈ CARAL PONS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.560

JENIFER LOSADA GARCÍA . . . . . . . . . . . . . 2.551

TERESA BELART CALVET . . . . . . . . . . . . . . 2.543

JOSEP ORIOL SAGARRA TRIAS . . . . . . . . 2.540

LAURA PARÉS RAVETLLAT. . . . . . . . . . . . . 2.527

JORDI ESTALELLA DEL PINO. . . . . . . . . . . 2.480

SERGI CHIMENOS MINGUELLA. . . . . . . . . 2.425

FREDERIC MUNNÉ CATARINA . . . . . . . . . . 1.556

MIREIA PAGÈS CRIVILLÉ. . . . . . . . . . . . . . . 1.454

JAVIER GARCÍA MALLOL . . . . . . . . . . . . . . 1.417

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ CONDE . . . . . 1.401

MIREIA FERRÉ MARTÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.395

ANT. MARTÍNEZ DEL HOYO CLEMENTE . 1.386

CARLOS FATÁS MOSQUERA . . . . . . . . . . . 1.383

LOURDES RIC RIVEROLA . . . . . . . . . . . . . . 1.383

ANABEL SUSO CASAMIAN . . . . . . . . . . . . . . 898

ANTONI VIÑAS OBIOLS . . . . . . . . . . . . . . . . . 879

EDUARDO ZURERA SÁNCHEZ . . . . . . . . . . . 879

CONCEPCIÓN CORTÉS PABLO. . . . . . . . . . . 871

JOSÉ GÓMEZ LÓPEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857

JOSÉ MANUEL GÓMEZ LÓPEZ. . . . . . . . . . . 855

CARLOS GARCÍA IZQUIERDO . . . . . . . . . . . . 854

M.TRÁNSITO FERNÁNDEZ FABRELLAS . . . 828

PILAR FORTUÑO SOUTO . . . . . . . . . . . . . . . . 185

ANA CLARET DISDIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

JUAN ANTONIO DEL MORAL VIZCAÍNO . . . 157

ALICIA BARREIRA LÓPEZ . . . . . . . . . . . . . . . 151

CRISTINA FARIÑAS PRIETO. . . . . . . . . . . . . . 149

JOSÉ MANUEL GARCÍA GILI . . . . . . . . . . . . . 142

JUAN MANUEL NOGUERA HENRÍQUEZ . . . 139

SANTIAGO SAINZ LACOSTA . . . . . . . . . . . . . 129

FERNANDO DA PENA ÁLVAREZ . . . . . . . . . . 127

LOURDES PEREA LANCHARES . . . . . . . . . . 126

JAVIER MUÑOZ LURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

MANUEL VALERO GARCÍA. . . . . . . . . . . . . . . 117

MERCEDES PALACÍN PIEDRA. . . . . . . . . . . . 117

LUCÍA GONZÁLEZ-CUEVAS LABELLA . . . . . 110

MIGUEL MERINO CRIADO . . . . . . . . . . . . . . . 105

Candidats a diputat/da
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L’Observatori

Davant el projecte de llei de reforma de la
legislació processal per implantar la nova
oficina judicial, i atès que amb aquesta reforma
es volen modificar diversos preceptes de la Llei
de Procediment Laboral pels quals els graduats
socials podrien signar el recurs de suplicació
davant els tribunals de justícia, l'ICAB considera
que l'advocat és l'únic professional qualificat
que pot garantir en tot moment el dret de
defensa del ciutadà i en tots els àmbits, no
només en dret laboral.

A més, l'ICAB considera que la professió de
Graduat Social no és homologable a la
d'Advocat, ni a l'Estat Espanyol ni a Europa, on
aquesta professió no existeix. 

Presentació d’al·legacions
L'ICAB està treballant, a través del Consell de
Col·legis d'Advocats de Catalunya, per fer
al·legacions a aquest projecte davant del Senat.

Reformes de la llei a propòsit 
de la nova Oficina Judicial 

Ens agradaria conèixer la vostra opinió al
respecte. Per aquest motiu, podeu
consultar en l'apartat notícies de la
pàgina web www.icab.es els dos projectes
de Llei d'especial transcendència a
propòsit de la implantació de la Nova
Oficina Judicial i uns  formularis per tal
que ens feu arribar les vostres propostes
d'esmenes a través del correu electrònic:
sac@icab.cat

L'ICAB s'oposa a què el

Projecte de Reforma de

l'Oficina Judicial possibiliti als

Graduats Socials signar el

recurs de suplicació davant

els Tribunals de Justícia

Conveni amb la Cambra

de Comerç per fomentar 

sessions formatives
L'ICAB i la Cambra de Comerç de
Barcelona han signat un conveni per
fomentar sessions formatives dirigides a
emprenedors/es que exerceixin activitats
comercials, industrials i navilieres. 

A través d'aquest conveni, l'ICAB impartirà
orientació i formació de contingut jurídic
per contribuir a què les persones que
realitzin el curs puguin desenvolupar
millor la seva activitat professional i
resoldre d'aquesta manera dubtes
freqüents que sorgeixen com a
conseqüència del treball diari en l'activitat
professional que duen a terme. Les
sessions formatives es realitzaran tant a
Barcelona ciutat com a altres poblacions
de la província. 

Des de 1 de juliol i fins al 15 de setembre l'horari
del Col·legi serà de 9 a 15 hores, a excepció de la
Biblioteca que mantindrà el seu horari, excepte al
mes d'agost (9 a 14 hores). El Torn d'Ofici manté
el seu horari habitual. 

Horari de l'ICAB durant 
els mesos d'estiu

Defuncions
Món Jurídic vol transmetre el condol als
familiars i amics dels companys que han
causat baixa per defunció: Juan Manuel Luis
Acevedo Fernández Valvuena, José Antonio
González López, Mercè Llosas Burch, Salustià
Martínez Chico, Lluís Perdigó Serdà, Luis
Portabella Fàbrega, Francisco de Asis Quinto
Zumárraga i Luis Jaime Sagaz Temprano. 
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Sistema sanitari de cobertura

pública per als advocats

Els advocats col·legiats
de l'ICAB i de la resta
de Col·legis d'Advocats
de Catalunya són el
primer col·lectiu de
professionals liberals
que tindran accés al
sistema sanitari de
cobertura pública
(CatSalut), arran del

conveni signat entre el President del Consell
de Col·legis d'Advocats de Catalunya
(CICAC), Josep Canicio, i la consellera de
Salut, Marina Geli. 

L’exdegana del Col·legi d'Advocats de
Barcelona i expresidenta del CICAC, Sílvia
Gimenez-Salinas, va treballar per impulsar
l'avantprojecte de Llei d'accés a l'assistència
sanitària de cobertura pública a càrrec del
Servei Català de Salut, que ha de garantir el
principi d'universalització de l'assistència
per als advocats i d'altres col·lectius, ja que
actualment no hi tenen accés. 

A l'espera que aquest avantprojecte
s'aprovi, i arran del conveni signat, els
advocats adscrits als Col·legis de Catalunya
rebran progressivament la targeta sanitària
individual (TSI), a través de la qual es podrà
accedir als serveis prestats pel CatSalut.

Si al seu moment no vàreu complimentar el
formulari per sol·licitar la targeta sanitària,
ara ho podeu fer omplint la butlleta que
trobareu en l’apartat notícies de la pàgina
web i remetent-la per fax al número
93 487 65 03.

Per a més informació: www.icab.cat

Diego Callejón,

nou president del GAJ
La candidatura encapçalada per Diego
Callejón va obtenir 248 vots en les eleccions
del Grup d’Advocats Joves (GAJ) celebrades el
16 de juny de 2009. La candidatura de Jaume
Antich va obtenir 172 sufragis. 4 agrupats van
votar en blanc. A continuació us indiquem la
composició del Comitè Executiu del GAJ.

NOM CÀRREC
Callejón Muzelle, Diego President
Boadella Esteve, Genís Vicep. àrea cultural
Bartomeus Ricart, Eulàlia Vicep. àrea lúdica
Labrador Fuertes, Daniel Secretari
Nadal Pérez, Ignasi Tresorer
Aranda Guardía, Fco. Javier Vocal
Calafell Tejada, Elisabeth Vocal
Casajoana Feliu, Jordi Vocal
Grima i Moral, Esteve Vocal
Llàcer Morell, Josep Vocal
López Capella, Elena Vocal
Nuez Gamundi, Marta Vocal
Omar Nieto, Amina Vocal
Pérez González, Alba Vocal
Soto Bas, Marta Vocal
Tallón Álvarez, Verónica Vocal

Tenint en compte l'extensió del tema i la quantitat
de documentació, el dossier ha estat dividit en
dues parts. Aquesta primera part tracta dels
aspectes generals del concurs, inici i efectes fins
a l'informe de l'administració concursal, les fases
de conveni o de liquidació, qualificació, conclusió
i reapertura.

Podeu consultar els dossiers temàtics a l'apartat
'Biblioteca Digital', dins la pestanya 'Biblioteca' de
la pàgina web de l'ICAB a través del vostre
password i contrasenya. 
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L’Observatori
Presa de possessió 

de la nova Junta de Govern

Pedro L. Yúfera Sales va ser proclamat el passat 14
de juliol de 2009 com a nou degà del Col·legi
d'Advocats de Barcelona. 

La Sala d'Actes estava plena de gom a gom, i hi
van assistir entre d'altres personalitats, la
consellera de Justícia, Montserrat Tura; el
President de la sala del Contenciós-Administratiu
del TSJC, Emilio Berlanga; el fiscal en cap de
Barcelona, Martín Rodriguez Sol; la regidora de
Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona,
Assumpta Escarp; representants dels Mossos
d'Esquadra i de la Policia Nacional, els exdegans de
l'ICAB Antoni Plasencia, Josep Maria Antràs, Jaume
Alonso-Cuevillas, Luis del Castillo Aragón, i el
president de l'Acadèmia de Legislació i
Jurisprudència, Josep D. Guàrdia.

Eudald Vendrell es va incorporar a la Junta de
Govern de l'ICAB amb el càrrec de vicedegà,
mentre que Mercedes Cora, Enrique García
Echegoyen, Jorge de Tienda, Héctor Sbert, Jenifer
Lahoz, Ana C.Salas, Elena Moreno i M.Dolores
Sancha en són els nous diputats. 

L'acte es va iniciar amb un parlament de Sílvia
Giménez-Salinas, qui va dir que al llarg del seu
mandat havia tingut una “única direcció:
atendre les necessitats i interessos generals de
la professió i que aquesta és la més alta
aspiració a la què tot degà pot aspirar”. També
va destacar que havia estat un honor estar al
capdavant de l'ICAB, i comentava que la
renovació d'aquest càrrec és imprescidinble
perquè “s'ha de posibilitar a nous companys i
companyes que puguin gaudir de l'experiència
que suposa ser degà i alhora també coneguin
el treball, la responsabilitat i dedicació que
comportar ser-ho”. 

Gimenez-Salinas va exposar que “la Junta de
Govern de l'ICAB ha treballat al llarg d'aquests
quatre anys com un equip i que s'havien assolit
els reptes als quals s'havia compromés en el seu
programa electoral”. En aquest sentit ha afirmat
“estic satisfeta que d'aquest equip n'hagi estat
escollit el nou degà del Col·legi d'Advocats de
Barcelona, un company al que conec bé, al que
m'uneix l'amistat i del qual només en puc dir
bondats: és molt treballador i rigorós, una
persona pacient, receptiva i bon analista”, a qui
ha desitjat un “mandat fructífer i dolç”. 

Gimenez-Salinas va agrair novament el vot de
confiança rebut i el fet que això li va permetre
“ser la primera dona en accedir al càrrec de
degana de l'ICAB”, així com la col·laboració que
hi ha hagut amb les diferents institucions i
operadors jurídics per tal de treballar i fer front
“als diferents reptes” i “alguna que altra
discrepància” que ha hagut d'assumir en
aquests 4 anys de mandat. 

Posteriorment, Sílvia Gimenez-Salinas va
nomenar a cadascun dels diputats escollits en
les eleccions, celebrades el passat 30 de juny,
per tal que prenguessin possessió del càrrec
pel qual han estat elegits. Alhora un a un els
diputats sortints - Jordi Miró, Josep Maria
Balcells, Cristobal Martell, Jordi Pina, Maria
Eugènia Gay i Rafael Espino-  van anar passant
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el relleu a i cedint el seu lloc de la taula als
nous diputats entrants. 

Pedro L. Yúfera, que havia dimitit mesos abans
per poder-se presentar com a candidat, va ser
el darrer en prendre possessió del càrrec de
degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, tal
com marca el protocol, i va ser rebut amb un
fort i llarg aplaudiment per part de l'auditori
d'assistents. 

Yúfera va iniciar el seu discurs amb paraules
d'agraïment per la resta de candidats, per
l'equip de la campanya, pels companys del
despatx, per la família, per tots els advocats i
advocades que li havien donat suport, així com
pels membres sortints de la Junta de Govern i
molt especialment per a Sílvia Giménez-
Salinas, a qui ha agraït que el fes partícip en la
seva candidatura fa quatre anys. 

Yúfera ha assenyalat que ha estat el “candidat
continuista però no conformista” i que
“assumeix el compromís de treballar per la
professió, i per fer del Col·legi d'Advocats de
Barcelona una institució oberta, -el col·legi de
tots- , un col·legi fort, capdavanter i preparat
per als canvis legislatius”. 

També ha mostrat la seva voluntat de
continuar treballant amb les institucions, i
sobretot per aconseguir de manera conjunta
“una justícia més propera i eficaç”. Entre les
seves línies d'actuació ha destacat la posada
en marxa de diferents mesures per tal que els
advocats puguin afrontar amb èxit la crisi
econòmica i la voluntat de donar a conèixer la
feina de l'advocat i de la institució a la societat.

L'acte va concloure amb l'actuació de la Coral
del Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Composició de l'actual Junta de Govern: Degà: Pedro L Yúfera.Vicedegà: Eudald Vendrell, Secretària: Eva Labarta, Diputats/des: Adriana Auset,

Jordi Bonet, Esther Cànovas, Oriol Cerdà, Mercedes Cora, Santiago de Nadal, Carmen de Rivera, Jorge de Tienda, Enrique García Echegoyen,

Jenifer Lahoz, Joan Merelo-Barberà, Elena Moreno,Ana C. Salas, Luis Antonio Sales, M. Dolores Sancha, Héctor S. Sbert i Mariona Serdà.
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La Junta de Govern vol aprofitar aquest espai
per agrair la feina realitzada al llarg de tot el
procés per part del Comitè electoral,
composat per: 

• President: Ignasi Joaniquet Sirvent, 
president de la Secció de Dret Constitucional.

• Secretària: Yvonne Pavía Lalauze, 
presidenta de la Secció de Dret Processal.

• Francesc Marfà Bardaroux, president de la 
Secció de Dret Administratiu.

• Eva Labarta i Ferrer, secretària del Col·legi.
• Esther Cànovas Artigas, diputada 

designada per la Junta de Govern del Col·legi.

Aquest agraïment s'estén també a Juan José
Climent Gallego, lletrat de la Secretaria del
Col·legi.

Agraïment al Comitè electoral

LaJuntaenDirecte

Secció de la Infància i de

l'adolescència, nova secció

de la Comissió de Cultura

President: Xavier Campà i de Ferrer
Vicepresidenta: Rosa Bertran Pedrero
Secretària: Montserrat Tur Racero
Vocal: Xavier Puigdollers Noblom

Igualment, la Junta de Govern ha acordat
obrir un termini fins a l'1 de desembre per tal
que els col·legiats i col·legiades que ho desitgin
puguin incorporar-se a la Secció de la Infància
i l'Adolescència. Un cop conformat el primer
cens de la Secció, es convocaran eleccions per
formar l'òrgan de direcció de la nova Secció.

La Junta de Govern ha acordat constituir en
el si de la Comissió de Cultura i Formació de
la Corporació una nova Secció, la d’Infància
i de l'Adolescència. Amb la finalitat
d'impulsar l'organització d'aquesta nova
Secció, s'ha aprovat el nomenament d'una
Junta Gestora amb la composició següent:

Informació pública sobre 

criteris d'honoraris 
La Junta de Govern de l'ICAB ha aprovat
inicialment uns criteris als efectes de dur a
terme la funció informadora en matèria
d'honoraris prevista a l'article 39 de la Llei
7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de
professions titulades i dels col·legis
professionals i als articles 35 i 246.1 de la
Llei d'Enjudiciament Civil. Aquests criteris
han estat aprovats també al si del Consell
dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de
Catalunya.

Igualment, la Junta de Govern ha obert un
període d'informació pública col·legial
per tal que fins al 30 de setembre de
2009 les persones col·legiades puguin
fer arribar esmenes, al·legacions o
suggeriments en relació amb els
esmentats criteris mitjançant la seva
presentació davant del Registre
General del Col·legi (C/Mallorca, 283,
planta baixa; horari de dilluns a divendres
de 9.00 h a 20.00 h), per correu ordinari o
per mitjà de correu electrònic dirigit a
l'adreça criterishonoraris@icab.cat.

Per a més informació: www.icab.cat
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Pels Passadissos

Com ja avançàvem fa uns números, el Consell
de Col·legis de Catalunya (CICAC) va acordar
la convocatòria del III Congrés de l'Advocacia
Catalana (www.congresadvocacia.cat) que,
com a màxima expressió dels advocats 
de Catalunya i les Illes Balears, vol posar 
en comú tots aquells temes que preocupen 
en cada moment a la professió, així 
com mantenir un intercanvi d'opinions 
i experiències entre els advocats 
participants. 

El Congrès tindrà lloc a Figueres de l’1 al 3
d’octubre.

'Blocs' de Debat
Per aconseguir la màxima participació s'han
obert uns espais de debat mitjançant blocs en
els quals podrà participar qualsevol advocat o
advocada i que ens ajudaran conjuntament a
arribar a conclusions que es portaran al
Congrés i que restaran obertes durant els dies
congressuals.

Els temes inicialment proposats són:
costes, formació, especialitats, torn
d'ofici, advocat i Administració, accés a
la carrera judicial, funcionament jutjats,
procuradors, jutjats de Pau, mediació,
dret de vaga, col·legiació, honoraris,
jutjats de violència  domèstica, jubilació,
ús del català, estrangeria  i seguretat
social.

Tots aquells col·legiats que vulguin proposar
algun tema de debat, podran fer-ho remetent
un correu electrònic a:
congresadvocaciacatalana@icab.cat

Tots els congressistes que participin en
els blocs tindran un preu reduït en la
inscripció del Congrés.

Blocs de debat al III Congrés 

de l'Advocacia Catalana,
Portal de Conciliacions

Des del 2 de juny està disponbile el nou
portal de conciliacions:
http://conciliacions.gencat.cat 

Aquest nou canal de presentació, regulat
per l'Ordre de treball de 27 de febrer
(publicada al DOGC de 12 de març),
permet que els col·legiats puguin
presentar telemàticament paperetes
de conciliació en representació del
seus clients, en els termes dels
respectius convenis (actualment només
funciona als Serveis Territorials de Treball
a Girona).

Requisits:
Les paperetes de conciliació que es
vulguin tramitar per aquest procediment
han de reunir els requisits següents: 

• Han de ser acomiadaments individuals
amb previsió certa d'acord i que les parts
estiguin disposades a comparèixer a partir
de les 24 hores següents. 

• Si arribat el dia de la conciliació una de
les parts no compareix o les parts no
arriben a un acord, l'expedient es
tramitarà pel procediment ordinari i se
citarà les parts per comparèixer
novament. 

• La presentació de la papereta o altra
documentació vinculada i la consulta dels
expedients requereixen l'accés amb
certificat digital. 

Cal identificar-se amb un certificat digital
per a ciutadans (idCAT) emès per l'Agència
Catalana de Certificació (CatCert) o per
qualsevol altra entitat certificadora
classificada per CatCert.
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Pels Passadissos
Ubicació dels nous equipaments a la Ciutat de la Justícia

Planta

0
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9

10

11
12

13

14

Descripció
Registre de Guàrdia

Jutjat de Guàrdia d’Incidències
Jutjat de Guàrdia de Detinguts: 1-2-3

Jutjat de Guàrdia de Violència sobre la Dona

Sales de vistes: 117-118-119-120-121-
122-123-124-125-126-127 

Sala de Togues

Sales de Vistes: 223-224-225-226-227-
228-229-230-231-232-233-234

Sales de Vistes: 325-326-327-
328-329-330

Jutjat de Violència sobre la Dona: 
1-2-3-4-5

SAC Civil
SAC Penal

Policia Nacional – Mossos d’Esquadra
Fiscalia (violència sobre la dona)

Instrucció: 1-2-3-4-5-6-7-8

Instrucció: 9-10-11-12-13-14-15-16

Instrucció: 17-18-19-20-21-22-23-24

Instrucció: 25-26-27-28-29-30-31-32

Vigilància Penitenciària       Instrucció 33

Reserva

Associacions de Secretaris Judicials – Ass.
Jutges – Mesures Penals Alternatives – Oficina

d’Atenció a la Víctima – Mediació Penal – 
Ass. Tècnic Penal d’Adults – Sindicats – 

Ass. Tècnic Penal d’Adults (VIDO)

Arxiu Biblioteca (Deganat) – Pèrits Judicials –
dipòsit d’efectes Judicials – Operadors
Informàtics – Dinamitzadors lingüístics – 
Pèrits judicials – Arxivers – Bibliotecaris 

Edifici I (Instrucció) Edifici P (Penal)

Planta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Descripció

Col·legi d’Advocats 
(Servei d’Atenció al Col·legiat)

Col·legi de Procuradors – Oficina de
Presentacions – Consigna de Rendes –

Registre i Repartiment – Guàrdia Urbana –
Sala Auxiliar de Premsa

Sales de vistes: 113-114-115-116
Advocats de l’Estat – 

Advocats de la Generalitat

Sales de Vistes: 216-217-
218-219-220-221-222

Sala de Togues

Sales de Vistes: 317-318-319-
320-321-322-323-324

Penals (executòries): 12        15
Centre de Mediació Familiar SATAF

Fiscalia (executòries)

Penals (executòries): 21        24

Penals: 1-2-3-4-5-6-7-8

Penals: 9-10-11        13-14        16-17-18

Penals: 19-20        22-23        25

Reserva

Edifici C

Planta
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D
Primera Instà

Sala de
Treballadors s

Sales de vist
106-107

Adv
Advoc

Sales de Vistes
207-208-209

Sales de Vistes
307-308-309-3

Primera Instànc
Centre de

Primera 
Fiscalia (família)

Víctima de Fis
Psicòlegs – Mo

víctima) – P

Primera In

Primer
12

Primera Instànc

Primera Instànc

Pri
41-42-

Prim
52

Merca
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C (Civil)

Descripció
ància (capacitat i estat civil): 

40        58 
e premsa – Biblioteca – 
socials – Forenses - MUGEJU

tes: 101-102-103-104-105-
7-108-109-110-111-112 
vocats de l’Estat – 
cats de la Generalitat

s: 201-202-203-204-205-206-
9-210-211-212-213-214-215
Sala de Togues

s: 301-302-303-304-305-306-
310-311-312-313-314-315-316

cia (família): 14-15-16-17-18-19
e Mediació Familiar SATAF

Instància (família): 45-51
) SATAF – Servei d’Atenció a la
scalia - Treballadors socials –
ossos d’Esquadra (atenció a la
rotecció de Menors Fiscalia

nstància: 1-2-3-4-5-6-7-8

ra Instància: 9-10-11-
2-13     20-21-22

cia: 23-24-25-26-27-28-29-30

cia: 31-32-33-34-35-36-37-38

mera Instància: 39        
-43-44        46-47-48

era Instància: 49-50        
2-53-55-54-56-57

antils: 1-2-3-4-5-6-7-8

Reserva

Edifici F (Fiscalia)

Planta
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Descripció

Jutjat de Guàrdia de Menors
Fiscalia

Guàrdia de Menors

Sales de vistes: 128-129-130-131-132
Sala de Togues 

Servei de Mediació i Assessorament Tècnic
Equips d’Execució de Mesures en Medi Obert

Sales de Vistes: Jutjats de menors: 1-2

Jutjats de menors: 3-4-5-6

Servei de Mediació i Assessorament Tècnic

Fiscalia de Menors

Fiscalia de Menors

Fiscalia Provincial de Barcelona
Unitats Policials

Fiscalia Provincial de Barcelona

Fiscalia Provincial de Barcelona 
(Biblioteca)

Fiscalia Provincial de Barcelona

Edifici G (General)

Planta

0

1

2

3

4

5

6

Planta

Saló d’Actes i Premsa per a 50 persones
Zona de Clínica

Àrea de Registre únic de l’IMLC

Àrees per a sales d’exploracions especials
Sales de Visites Forenses

Sales de Formació
Sales de Videoconferències
Sales de Visites Forenses

Despatxos per metges forenses
Caps de Secció (IMLC)

Àrea administrativa

Despatxos per metges forenses
Caps de Secció (IMLC)

Tècnics coordinadors patologia forense
Servei Laboratoris (despatxos)
Servei Patologia (despatxos)

Servei Clínica medicoforense (despatxos)
Servei Documentació (despatxos)

Unitat docent MIR – Museu – Biblioteca

Agents judicials
Àrea Econòmica

Recursos Humans
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ParlemAmb...

Què el va fer estudiar Dret? 

Quan tenia 7 anys em van preguntar

què volia ser de gran i sense dubtar-ho

vaig dir advocat. Mai no he tingut cap

dubte sobre ser advocat i sempre n'he

estat orgullós. 

Només he dubtat una vegada. Quan ja

era advocat vaig viure un incident per

part d'un jutge que no em va agradar i

fins i tot volia “penjar la toga”. Però atès

que era una cosa més de la persona i de

la seva manera de fer…em va poder

més les ganes de trepitjar el jutjats, el

plet, l'afany de superació i de lluita que

comporta la professió. L'exercici de la

professió és molt bonic; és una carrera

molt viva, i a més ajudes a les persones.

Alhora és una professió amb molta

responsabilitat.

Quina ha estat la seva participació

i vinculació amb el Col·legi 

d'advocats de Barcelona?

Jo em vaig col·legiar a l'ICAB l'any 1947.

Però el Col·legi que jo vaig conèixer en

aquella època era molt diferent; existia

un ambient de postguerra; tot s'havia de

fer en castellà, el català estava prohibit

i, a més, la Junta de Govern era

imposada per Madrid. 

Jo sempre he defensat la cultura

catalana i en la situació en què es

trobava el Col·legi m'hagués hagut de

reprimir de ser com era. Per tant, al

principi, jo només anava a la Biblioteca. 

Què el va fer canviar, què el 

va fer acostar-se al Col·legi? 

Quan van canviar les circumstàncies jo

em vaig apropar al Col·legi. Amb el degà

“Em va fer molta il·lusió ser
Conseller de Justícia, perquè
els dos grans ideals a la meva
vida són la Justícia i Catalunya”

Agustí Maria Bassols i Parés, Barcelona, 1924. És advocat i doctor en Dret. El 1967 va ser soci

fundador d'Òmnium Cultural de la qual en va formar part de la junta directiva fins al 1977.Va

promoure el Congrés de Cultura Catalana (1975-1977).Va formar part de la Junta de Govern

del 1978 al 1982.

Va ser conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya de 1982 a 1986 i de 1988 a 1991, i

conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya de 1986 a 1988. Va impulsar la

modernització del dret civil català, especialment el Codi de Successions de 1991.

És membre de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i del Consell Consultiu de la

Generalitat de Catalunya, del qual el 2000 va ser nomenat president. El 1985 va ser guardonat amb

la Creu de Sant Raimon de Penyafort i el 1993 li va ser atorgada la medalla del Col·legi.

Agustí
Bassols 
i Parés,
Advocat
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Pi i Sunyer, un home molt obert, el

Col·legi va obrir-se més. L'any 1960 es va

aprovar la Compilació del Dret Civil català

per les Corts espanyoles (després de

moltes retallades).  L'any 61 es va fer un

curs al Col·legi d'Advocats per tal que els

advocats la coneguessin a fons, i al

costat de Roca Sastre i advocats il·lustres

també alguns advocats joves com en

Pintó Ruiz i jo mateix vam participar-hi. En

el meu cas vaig acceptar perquè vaig

poder impartir les dues  lliçons en català,

sota la meva responsabilitat.  

La meva col·laboració amb el Col·legi va

créixer arran de l'organització del

Congrés de cultura catalana que estava

promogut pel Col·legi d'Advocats de

Barcelona. En acabar el Congrés, Pintó

Ruiz em va demanar que formés part de

la seva candidatura;  i vaig ser de la

Junta de Govern del 1978 al 1982.

Com viu un advocat l'experiència

de ser Conseller de Justícia? 

Em va fer molta il·lusió ser Conseller de

Justícia, perquè els dos grans ideals a la

meva vida són la Justícia i Catalunya, i

gràcies al meu nomenament com a

conseller vaig servir a Catalunya amb

allò que més m'agrada, el dret. 

Quines són les tasques que 

com a conseller de Justícia 

més destacaria?

La tasca que més destacaria va ser la

informatització dels jutjats. Això es va

començar a Catalunya, i ho va impulsar

la Conselleria de Justícia arran de la

idea del Col·legi de procuradors, amb

Antonio Anzizu al capdavant. Després a

Madrid es van interessar pel projecte i

els vam oferir les nostres experiències. 

També recordo, que el darrer decret

que vaig signar com a Conseller de

Justícia va ser un augment de les

retribucions als advocats del Torn

d'Ofici. 

Vostè va ser també impulsor de

lleis com el Codi de successions? 

Vam començar la reforma del Dret

Català quan vaig entrar com a conseller

de Justícia. S'havia de modernitzar i

constitucionalitzar la compilació,

perquè en aquella època, per exemple,

es parlava de fills il·legítims i s'havia

d'actualitzar respecte del que es vivia

en la societat. 

La primera legislatura es va acabar amb

la Llei de la Reforma de la Compilació

del Dret Civil català. El dret català

estava necessitat de reforma, i a més

també es va promulgar la llei de

normalització lingüística; al meu criteri

aquestes van ser les dues lleis més

importants de tota la legislatura. 

Jo sempre he cregut en la codificació,

que entre altres avantatges facilita

l'aplicació del dret i concretament el

treball dels jutges. 

Ara s'està realitzant una altra reforma

per la total codificació del nostre 

dret. Potser s'han intensificat els

canvis, ja que avui en dia, la societat 

canvia amb molta rapidesa i el dret 

ha de contemplar aquesta realitat, 

però també necessita una certa

consolidació.

Considero que la forma en què s'està

duent a terme el Codi civil de Catalunya

-la codificació- s'adapta a aquestes

circumstàncies, perquè facilita la

incorporació de nous preceptes sense

alterar l'ordenació del text. 

! Roser Ripoll
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ComissionsPuntxPunt
Comissió de Defensa
La Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats
de Barcelona va presentar el 4 de juny una
queixa davant el Consejo General del Poder
Judicial denunciant el retards dels procediments
contenciosos administratius de Barcelona,
retard de gairebé dos anys en assenyalar data
del judici en els procediments abreujats. En
concret, la queixa recull el retard general dels
processos judicials que pateixen els ciutadans,
però en concret en els expedients
d'estrangeria, atès aquestes dilacions generen
en la majoria de casos conseqüències
irreversibles per aquestes persones i vulneren
drets fonamentals. Els expedients tramitats
davant aquesta jurisdicció són els referents als
temes d'expulsions del territori espanyol,
denegacions de les renovacions de les
autoritzacions de residència i/o treball,
denegacions residències per arrelaments,
denegacions residències de menors,etc.

A criteri d'aquesta Comissió aquesta situació
vulnera, entre d'altres,  el dret de la persona a
un procés equitatiu sense dilacions, recollit a
l'art.6 Conveni europeu de drets humans.

Nous Models de Família

La Comissió per a la Igualtat de Drets dels
Nous Models de Família va celebrar el 16 de
juny una taula rodona sobre “Constitució i
nous models de família. Qüestions
jurídiques actuals: especial referència a
l'adopció”. La va presidir l'aleshores degana
Sílvia Giménez-Salinas amb la participació
de Núria de Gispert i Català, diputada al
Parlament de Catalunya; Juan María Díaz
Fraile, registrador; Carlos Villagrasa
Alcaide, professor titular de Dret civil (UB) i
magistrat suplent i José María Ortiz Gómez,
advocat i president fundador d’aquesta
Comissió.

Gènere i noves famílies
La Comissió de Dones advocades i la
Comissió per a la igualtat de Dret dels Nous
models de família van organitzar el 20 d'abril
una taula rodona per tractar de la
“Literatura: gènere i noves famílies. Escriure
des d'una mirada de dona” i es va aprofitar
per a la presentació dels llibres de Gemma
Lienas i del documental “Homo baby boom”. 

L'acte, presentat Pilar Rebaque, presidenta
de la Comissió de Dones Advocades i
moderat per F. Xavier Jaurena, jurista
Criminòleg i vocal de la Comissió per a la
Igualtat de Drets dels Nous Models de
Família, va comptar amb la participació
d'Elisabet Vendrell, bióloga i presidenta de
“Famílies Lesbianes i Gais” i Gemma Lienas,
escriptora i presidenta de “Dones en Xarxa”. 

La idea era parlar que a nivell legal tothom
té els mateixos drets familiars però què
passa a la societat? Com es visualitza tot
això? A l'escola, una criatura té dues mares,
dos pares, una mare un pare. S'explica? Es
visualitza? Hi ha contes? Hi ha llibres per
adolescents que surti una família d'aquestes
característiques o que plantegi temes de
gènere.

El documental “Homo Baby Boom” ens
explica la vida quotidiana de les famílies
homoparentals. Va ser a càrrec de l'Elisabet
Vendrell.

La Gemma Lienas ens va explicar la seva
literatura per a joves “El Diaris de la
Carlota”: el lila, el vermell i el blau. El lila el
va escriure per la necessitat de reivindicar
una lluita: “la dels drets de les dones”. El
vermell tracta el tema de la sexualitat  en els
adolescents i el blau tracta el tema de la
violència tant escolar, infantil com de
gènere.
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MONOGRAFIES

DRET ADMINISTRATIU

BARRERO RODRÍGUEZ,
Concepción
Fuerza mayor y responsabilidad administra-

tiva extracontractual. Cizur Menor

(Navarra): Aranzadi Thomson Reuters,

2009. [35.076(46)Bar]

LÓPEZ MERINO, Francisco
El acto de certificación. Las Rozas

(Madrid): La Ley, 2009.

[35.077(46)Lop]

MARZAL YETANO, Elia
El proceso de constitucionalización del dere-

cho de inmigración: estudio comparado de

la reformulación de los derechos de los

extranjeros por los tribunales de Alemania,

Francia y España, derechos precarios y

emergentes. Madrid: Colegio de

Registradores de la Propiedad y

Mercantiles de España, 2009.

[351.756.4(46)Mar]

MUÑOZ GUIJOSA, María Astrid
El derecho de propiedad del suelo: de la

constitución a la ordenación urbana. Cizur

Menor (Navarra): Civitas Thomson

Reuters, 2009. [351.778.4(46)Muñ]

MUÑOZ MACHADO, Santiago;
SERRANO GONZÁLEZ, Marina;  
BACIGALUPO SAGGESE,
Mariano (dirs.)
Sector energético. Madrid: Iustel, 2009. 2

vol.  [351.824.11(46):620.9Sec]

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Pedro
Guía práctica de la obra pública: el contrato

de obra y el contrato de concesión de obra

pública. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi

Thomson Reuters, 2009.

[351.712.1(46)Rod]

DRET CIVIL

BERROCAL LANZAROT, Ana Isabel;
ABELLÁN SALORT, José Carlos
Autonomía, libertad y testamentos vitales:

(régimen jurídico y publicidad). Madrid:

Dykinson, 2009. [347.56(46):614.25(46)Ber] 

DONADO VARA, Araceli
La reserva vidual. Madrid: Reus, 2009.

[347.657(46)Don]

FUENTES LOJO, Juan Ventura;
FUENTES-LOJO Y LASTRES,
Alejandro
Comentarios a la Ley estatal de propiedad

horizontal. Barcelona: J. M. Bosch Editor,

2009. 2 vol. [347.238.3(46)Fue]

GUILARTE MARTÍN-CALERO,
Cristina (coord.)
Aspectos civiles y penales de las crisis matri-

moniales. Valladolid: Lex Nova, 2009. 

[347.627(46)Asp]

Aquesta secció conté una selecció d'obres
adquirides i incorporades darrerament al
catàleg de la Biblioteca.
Per consultar-les, cal demanar-les indicant:
autor, títol i signatura topogràfica 
(per ex. 788-13 o també [343.4(46)Hor]).
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LLAMAS POMBO, Eugenio
(coord.)
Nuevos conflictos del derecho de familia. Las

Rozas (Madrid): La Ley, 2009.

[347.6(46)Nue]

PÉREZ UREÑA, Antonio Alberto
Compensación económica y alimentos en las

parejas de hecho. Madrid: Difusión Jurídica

y Temas de Actualidad, 2009.

[347.628(46):347.615Per]

PÉREZ UREÑA, Antonio Alberto
Formularios de la compraventa inmobiliaria:

contratos, escritos judiciales y extrajudiciales.

Madrid: Difusión Jurídica y Temas de

Actualidad, 2009. 

[347.451.41(46)(083.2)Per]

DRET CONSTITUCIONAL

GAGO GUERRERO, Pedro
Francisco
Los derechos económicos, sociales y cultura-

les en el contexto internacional. Madrid:

Difusión Jurídica y Temas de Actualidad,

2009. [342.7Gag]

GARCÍA PÉREZ, Rafael (dir.)
La acción exterior de las comunidades autóno-

mas en las reformas estatutarias. Madrid:

Tecnos, 2009. [353.072.1(46):342.25Acc]

VERDAGUER LÓPEZ, Jordi; BER-
GAS JANÉ, Mª Antonia; AMADO

GUIRADO, Jordi
Todo protección de datos: 2009. Valencia:

Ciss, 2009. [342.738(46)Ver]

DRET FISCAL

BUENO MALUENDA, Cristina
La vivienda habitual en el Impuesto sobre la

renta de las personas físicas. Las Rozas

(Madrid): La Ley, 2009.

[336.226.11(46):347.627.2.03Bue]

CALVO ORTEGA, Rafael (dir.)
Comentarios a la Ley General Tributaria. 2a

ed. Cizur Menor (Navarra): Civitas

Thomson Reuters, 2009. [336.2(46)Com]

La crisis económica y su incidencia en el sis-

tema tributario. Cizur Menor (Navarra):

Thomson Aranzadi, 2009. [336.22(46)Cri]

Guía del IRPF 2008: declaración 2009.

Madrid: Quantor, 2009.

[336.226.11(46)(036)Gui]

PASTOR DEL PINO, María del Carmen
El incentivo fiscal a la inversión en actividades

empresariales de innovación en el Impuesto

sobre sociedades. Las Rozas (Madrid): La

Ley, 2009. [336.225.622(46)Pas]

DRET INTERNACIONAL

FERNÁNDEZ LIESA, Carlos R. (dir.)
Tribunales internacionales y espacio iberoame-

ricano. Cizur Menor (Navarra): Civitas

Thomson Reuters, 2009. [341.645(7+8)Tri]

REQUENA CASANOVA, Millán
El arreglo pacífico de controversias en los con-

venios multilaterales de codificación. Valencia:

Tirant lo Blanch, 2009. [341.518Req]

DRET LABORAL

ALGAR JIMÉNEZ, Carmen
Todo sobre el proceso laboral: doctrina, for-

mularios, jurisprudencia y esquemas.

Madrid: Difusión Jurídica y Temas de

Actualidad, 2009. [331.16(46)Alg]

BENAVIDES VICO, Antonio
Guía práctica de ERE. Valencia: Tirant lo

Blanch, 2009. [331.63(46)(036)Ben]

Crisis, medidas y soluciones laborales.

Madrid: Ediciones Francis Lefebvre, 2009.

[331.13(46)Cri]
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FERRER LÓPEZ, Miguel Ángel
Casos prácticos de Seguridad Social: 2009.

18a ed. Barcelona: Ediciones Deusto, 2009.

[368.4(46)(083.2)Fer]

FERRER LÓPEZ, Miguel Ángel
Cómo confeccionar nóminas y seguros 

sociales [2009]. 22ª ed. Barcelona:

Ediciones Deusto, 2009.

[331.2(46)(083.2)Fer]

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Alfonso
El despido: cuestiones prácticas, 

jurisprudencia y preguntas con respuesta.

Valladolid: Lex Nova, 2009.

[331.135(46)Gon]

MARTÍNEZ SEPTIÉN, 
José Fernando
La jubilación: régimen jurídico y procedimien-

to para su cálculo. 6a ed. Valladolid: Lex

Nova, 2009. [368.43(46)Mar]

MORÓN PRIETO, Ricardo
Guía sobre los ERE y medidas alternativas al

despido: 100 preguntas sobre reestructura-

ción de plantillas. Madrid: Quantor, 2009.

[331.63(46)(036)Mor]

UGALDE GONZÁLEZ, 
José Ignacio

El recurso de casación laboral. Las Rozas

(Madrid): La Ley, 2009. [331.16(46)Uga]

VICEDO CAÑADA, Luisa
De contrato de trabajo a tiempo completo a

contrato a tiempo parcial: una solución para

las PYMES en tiempos de crisis. Las Rozas

(Madrid): La Ley, 2009. [331.11(46)Vic]

DRET MERCANTIL

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 
Georgina Ivón
Los grupos de contratos en el crédito al con-

sumo. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2009. 

[347.755(46)Alv]

BELTRÁN, Emilio (dir.)
Esquemas de derecho concursal. 2a ed.

Valencia: Tirant lo Blanch, 2009. 

[347.736(46)"2003"(083.13)Esq]

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO,
Alberto (dir.)
Contratos mercantiles. 4a ed. Cizur Menor

(Navarra): Aranzadi Thomson Reuters,

2009. 3 vol. [347.74(46)Con]

Internet, derecho y política: las transforma-

ciones del derecho y la política en 15 artícu-

los. Barcelona: UOC, 2009.

[347.74(46):004.7Int]

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel
(dir.)
Marca y publicidad comercial: un enfoque

interdisciplinar. Las Rozas (Madrid): La Ley,

2009. [347.772(46)Mar]

MARTÍNEZ SANZ, Fernando
(dir.)
Comentario práctico a la Ley de competencia

desleal. Madrid: Tecnos, 2009.

[347.776(46)Com]

PALOMA MARTÍ, Cristina
Formularios de la contratación del transporte.

Madrid: Difusión Jurídica y Temas de

Actualidad, 2009.

[347.763(46)(083.2)Pal]

DRET PENAL

ABEL SOUTO, Miguel; SÁNCHEZ
STEWART, Nielson (coords.)
I congreso de prevención y represión del blan-

queo de dinero. Valencia: Tirant lo Blanch,

2009. [343.537(46)Con]

BLANCO LOZANO, Carlos
La omisión del deber de socorro en el derecho

penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2009.

[343.345(46)Bla]

GIMBERNAT ORDEIG, Enrique
Estado de derecho y ley penal. Las Rozas

(Madrid): La Ley, 2009. [343(46)Gim]
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KAUFMANN, Hilde
Pretensión penal y derecho a la acción penal:

la delimitación entre el derecho penal mate-

rial y formal. Madrid: Editorial

Universitaria Ramón Areces, 2009.

[343.21Kau]

PALAO TABOADA, Carlos
La aplicación de las normas tributarias y la

elusión fiscal. 13a ed. Madrid: Lex Nova,

2009. [343.359(46)Pal]

DRET PROCESSAL CIVIL

CACHÓN CADENAS, Manuel;
PICÓ I JUNOY, Joan (coords.)
La Ejecución civil: problemas actuales.

Barcelona: Atelier, 2009.

[347.95(46)Eje]

GRANDE SEARA, Pablo
La extensión subjetiva de la cosa juzgada en

el proceso civil. Valencia: Tirant lo Blanch,

2009. [347.953(46)Gra]

MAGRO SERVET, Vicente
Casuística práctica en la suspensión de los jui-

cios civiles y medidas para agilizar la jurisdic-

ción civil: estudio y formularios. Las Rozas

(Madrid): La Ley, 2009.

[347.91(46)(083.2)Mag]

PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier
La ejecución de las resoluciones dictadas en

procesos de familia. 2a ed. Valladolid: Lex

Nova, 2009.

[347.919(46):347.627(46)Per]

DRET PROCESSAL PENAL

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, José
Ramón; RÍUS DIEGO, Francisco
José
La entrada y registro en lugar cerrado: consi-

deraciones procesales, jurisprudenciales y

policiales. Madrid: Tecnos, 2009.

[343.132(46):342.737Alv]

RIFÁ SOLER, José Mª; VALLS
GOMBAU, José F.; RICHARD
GONZÁLEZ, Manuel

El proceso penal práctico: comentarios, juris-

prudencia, formularios. 6a ed. Madrid: La

Ley, 2009. [343.1(46)(083.2)Rif]

SOLETO MUÑOZ , Helena
La identificación del imputado: rueda, fotos,

ADN.... de los métodos basados en la percep-

ción a la prueba científica. Valencia: Tirant lo

Blanch, 2009. [343.148(46)Sol]

L'objecte d'aquesta obra és
comparar el Dret successori
català i l'espanyol. La comparació
d'ambdós sistemes successoris
resulta d'especial interès des de
l'entrada en vigor, l'1 de gener de
2009, del Llibre IV del Codi civil
de Catalunya (CCC), relatiu a les
successions.

La llei aplicable a la successió per
causa de mort és la llei personal
del causant en el moment de la
defunció (article 9.8 CC) que
correspon, en dret interregional
a la del seu veïnatge civil. 

El llibre mostra de manera clara i
pedagògica la diferència
d'ambdós règims successoris
mitjançant l'exposició ordenada i
comparada dels preceptes del
Llibre IV del CCC i del Codi civil.

MOLL DE ALBA, Chantal ;
ALONSO HEVIA, Marco
Antonio
Derecho de sucesiones catalán y

español: concordancias y discordancias.

Madrid: Difusión Jurídica y Temas de

Actualidad, 2009. [347.65(46.71:46)Moll]
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AdvocaciaenImatges

18 de juny: La exdegana del Col·legi d'Advocats

de Barcelona (ICAB), Sílvia Gimenez-Salinas, i el

Fiscal en Cap de la Fiscalia Provincial de

Barcelona, Martín Rodríguez Sol han signat un

conveni per afavorir les relacions i el diàleg entre

advocats i fiscals amb l'objectiu de millorar el

funcionament de l'Administració de Justícia i

també per organitzar activitats conjuntes

orientades a la formació d'advocats i fiscals.

16 de juny.  Taula Rodona: “Constitució i nous

models de família. Qüestions jurídiques actuals:

especial referència a l'adopció” amb la participació

de Carlos Villagrasa, Núria de Gispert, l'exdegana

Sílvia Giménez-Salinas y Juan Manuel Díaz Fraile.

28 de maig. Presentació del llibre de José Banús “Anécdotas y

reflexiones de un abogado”. D'esquerra a dreta, Jorge Carreras,

Sílvia Gimenez-Salinas, José Banús i Ramon Cerdà.

16 de juny. Eleccions al Comitè executiu del GAJ.
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22 de juny: 06 Jornada sobre 'Execucions hipotecàries i dret a

l'habitatge: Estratègies jurídiques front la insolvència familiar',

organitzada per l'Observatori DESC. La taula inaugural va

comptar amb la presència de Carme Trilla, Secretària

d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya; Eva Labarta,

Presidenta de l'Observatori DESC i Secretària del Col·legi

d'Advocats i Amaya Olivas, jutgessa d'instrucció de primera

instància de Barcelona, col·laboradora de l'Observatori DESC. 

7 de juliol: Presentació del llibre “Derecho de sucesiones catalán y español”.  Chantal Moll (coautora), José Juan Pintó, Antoni

Cumella i Marco Antonio Alonso (coautor).

8 de juliol: Conferència 'Internet service provider (ISP)

liability', organitzada per la Secció de Propietat

Intel·lectual i Drets d'Imatge, a càrrec de Jane Ginsburg,

Carlos Ribadulla i Encarna López.
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9 de juliol: Arran de la reforma de l'art.

23.apart. 4 de la Llei Orgànica del Poder

Judicial, es va celebrar una jornada sobre

l'advocacia davant la jurisdicció universal.

L'acte va estar organitzat per la Federació

Catalana d'ONG,s pels Drets Humans i el

nostre col·legi. 

La taula 2, relativa a “La defensa de les

víctimes en els conflictes internacionals

(art. 23 de la Llei Orgànica del Poder

Judicial)” va comptar amb la participació

de Xavier Pons, Eva Labarta, Luis del

Castillo, Jordi Palou, Joan Merelo-Barberà

i Jaume Asens. 10 de juliol: Lliurament de Diplomes de la 6a edició dels Màsters cAmpus. 

8 de juliol: Presentació del llibre 'Soluciona los impagados'. D’esquerra a dreta: Ana Serra, coautora; Santiago Nadal,

diputat de la Junta de Govern i presentador de l’acte; Josep Gajo, coautor i Gemma Tonijuan, locutora de ràdio.
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ClubIcab*

Amb el carnet col·legial obtindràs

descomptes en moltes empreses.

Aquí en tens alguns exemples.

FINANCES

Banc Sabadell,Condicions especials

pel col·legiats a l'ICAB en diferents

productes financers.

SERVEIS 

BLUESPACE - Trasters i mini-magatzems

de lloguer per a particulars i empreses.

Promoció especial per a col·legiats de l'ICAB:

25% de descompte en boxes i material d'embalatge. Consulteu

la vigència de la promoció trucant al 902 204 902. Més informa-

ció sobre Bluespace a www.bluespace.es

Aparca i Vola us ofereix un aparcament

alternatiu al de l'Aeroport de El Prat, amb

trasllats gratuïts en menys de 5 minuts, i

vigilància del seu vehicle 24h/365d. 10% de descompte sobre

la tarifa oficial de 9'95€/dia. Consulta la pàgina Web

www.aparcaivola.com

Myentrada.com: Gaudeix de

descomptes en els millors

espectacles de manera continuada al portal myentrada.com 

Exposició 'Tutankhamon:: Del 6 de juny
al 6 de setembre, arriba al Museu Marítim de

Barcelona ĺ exposició: Tutankhamon: la tomba i els seus tresors.

* www.icab.es

Per primera vegada, el tresor funerari del llegendari faraó tal i
com va ser trobat pel seu descobridor Howard Carter al novem-
bre de 1922. 

RESTAURACIÓ

Farggi ofereix la possibilitat de tastar una
amplia gama de productes: Gelats, Pastissos,
Batuts, Cafè, Xocolates, Sandvitxos, Crepes,
Gofres i com novetat el nostre menú mes sa

amb les AMANIDES. 15% de desompte a les botigues
Farggi (podeu consultar el llistat al web del club ICAB)

Grup  Cacheiro: 1€ de descompte en
els menús de migdia dels nostres res-
taurants. 2€ de descompte en carta,

migdia i nit.  1 menú gratis en dinars i sopars de grup.
Informació i condicions de les promocions:  tel. 93 30132
55 (ext. 3)  - comercial@grupcacheiro.com.

MOTOR

Keldenich BMW Service,Condicions espe-
cials per als col·legiats a l'ICAB. Tel. 93 331
98 00.

HOTELS

Eurostars Hotels: 10% de descompte
sobre la millor tarifa disponible a l'hora
de realitzar la reserva. Cal fer la reser-

va online accedint des del Club ICAB del web.Preu espe-
cial de 75 € Hotel Lex (dins de la Ciutat Judicial).

H10 HOTELS ofereix un 5% de descomp-
te sobre les tarifes disponibles a la pàgina

web  www.h10hotels.com, trucant al telèfon de reserves
902 100 906 o a través de la web (codi d'identificació
8219). H10 HOTELS ofereix 40 hotels a 13 destinacions.

TECNOLOGIA

Samsung Colectivos: t'ofereix una
plataforma exclusiva per al Col·legi
d'Advocats de Barcelona on podràs

adquirir els productes SAMSUNG en unes condicions
molt especials. www.samsungcolectivos.es

Pymoo: Doni el salt a Internet. Creï i
personalitzi el seu espai web. Generi
negoci a través de la xarxa o potenciï el

seu actual web amb publicitat online. Descomptes des
del 5%. www.pymoo.com | 93 165 01 06.

'Born en Ribera' by Roser Marcé La llarga i multifacè-

tica trajectòria professional de la dissenyadora Roser

Marcé ha estat reconeguda igualment a Espanya i a l'es-

tranger. Per aquest motiu, Born en Ribera té la capacitat

d'oferir una resposta a qualsevol problema de disseny que

el client pugui presentar. rosermarce@gmail.com
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OFERTES

Despatx a compartir

Avda. Meridiana/Felipe II: 
Urge compartir despacho, Sala de
juntas y amueblado. Bien comuni-
cado. Servicios incluidos.
Posibilidad de colaboración.
Montse 676461385

Rambla de Catalunya / Plaza de
Catalunya. posiciones de trabajo
con sala de juntas. posibilidad de
colaboraciones profesionales. 200
euros/mes. Telf. 93.342.62.62

Rbla. Catalunya/Provença,finca
règia amb porter, despatx amb
gran sala juntes,reformat, a com-
partir amb advocat d'edat similar
(40a). incl.recepc,adsl,fax,fotocop,
785€. Telf.699.701.724

Cerco company x compartir
dspatx. exterior, ben comunicat,
tot nou, ampli. adsl, aa, fax, foto-
cop.scan, adls. lluminos. bon
ambient. Possible col·laboracio.
667086495

SITGES, Despatx totalment nou
per compartir despeses amb tots
els serveis. Dues entrades a peu
de carrer. Contacte: Josep Portillo
(610.459.461) Cololegiat Nº:
33762 

Rambla Catalunya, cerquem com-
pany/ya experta en dret fiscal per
compartir bufet i poder collabora
amb els temes fiscal-contables del
nostres clientes. interesats
609356165

Avda.diagonal despatx a compartir
ext-tot els serveis inclosos-
adsl,recp.,fotocop,. Despatx impe-
cable.-possibilitat de colaboracions
tel-629.38.22.74

Despatx per llogar o vendre 

Provenza-Pau Claris, se alquila
despacho para una o dos personas.
Junto explendida sala de juntas.
AA/CC, calefacción, muy soleado,
precio a convenir.
Telf.93.215.39.93 - 626.31.29.74

Pau Clarís/Valéncia, bufete con 2
despachos alquiler: 15 y 20m2,
con o sin muebles, secretaria,
ADSL, centralita, AA/CC, fotoco-
piadora, escaner, limpieza. Recien
reformado, 400 y 450€. Telef.
639.705.271 (Enrique)

Roger de Llúria, 112, 3º 1ª, despa-
cho con o sin muebles (15m2), con
opción a sala de reuniones, alquiler
mensual 450€. Telf. 93.476.57.51 -
607.5310.88

Tamarit/Lerida se alquilan dos des-
pachos, amueblado o no, desde
390 a 490, precio negociable, par-
ket, sala de juntas, ascensor, posi-
ble colabaracion. 605251553 Joan,
669828442 Monica, 932289890
Lourdes.

Tamarit 74, 4 2, al lado feria de
barcelona, se vende piso, despa-
cho, 4 habitaciones, parket, 105
metros, mucha luz, ascensor,
340.000 euros, tel 605251552
Joan Valera, 669828442 Mónica
López

Muntaner/Diagonal, despatx per
atendre visites, 98 €/mes.-, tots

els serveis inclosos. Possibilitat de
reservar un dia fix setmanal. tel.
932007805

Valencia/ Paseo de Gracia, despa-
cho en finca regia, amueblado e
instalaciones nuevas, incluye todos
los servicios: salas de juntas,
secretaria, ADSL, etc..., 330.-€ al
mes, excepto teléfono. Telf.
93.487.21.46

Ausias Marc,  alquiler dos despa-
chos. Servicios incluidos, excepto
telefono (secretaria, fax, fotoco-
piadora, limpieza, adsl, sala de
juntas). 250 euros. telf. informa-
cion: 639097435 Mercè

Pº San Juan/Ausias March. 10 m2.
220 euros mes. excepto telefono.
Muy buen ambientre. Cinco com-
pañeros. colaboraciones puntuales.
610.204.490 - 932657677

Collblanc a 10 min. de la Ciudad
Judicial. Se alquila despacho ubi-
cado en edificio de oficinas. Todos
los servicios incluídos excepto telé-
fono e internet. 200 €/mes. Sr.
Fco. López. Telf 93.448.19.45

Francesc Macia. Alquilo despacho,
30 m.,elegante , a abogado para
colaborar con del despacho. Con
posibilidad de integrarse en el
Bufete . Todo incluido , exc. llama-
das a movil. 670 eur. 93 4190166

Gran Via/Girona. Finca modernista
catalogada amb porter. Despatxos
planta baixa i entresol. 2 sales jun-
tes nobles, sales d'espera, arxius,
fotocopiadora, fax i adsl. Tf. 933-
176-662 MªRosa-Cristina

Francesc Macia, es lloga Sala de
Juntas lluminosa, gran , elegant, per
les tardes,tot inclos,exc.telf. 250
euros. Colaboracio amb els asumtes
del despatx. Pilar 934190166

Felipe II/Meridiana, ext., sala jun-
tas, adsl, fotoc., impresora, AA/CC,

Els anuncis es publiquen a Món jurí-
dic per ordre d’arribada. Amb motiu
del gran augment de la demanda de
publicació d’anuncis, us informem
que hi ha un retard aproximat d’un
mes des de la data de recepció a la
data de publicació en paper al Món
jurídic. Recordeu que teniu l’opció
de la publicació immediata al web
col·legial ww.icab.cat Us agrairem
que us ajusteu al límit de 20 parau-
les per anunci per tal de poder
publicar el màxim número possible
d’anuncis. 
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calefacción, alarma y limpieza.
Buen ambiente e ideal para ejercer
nuestra profesión. Posible colabo-
ración. Telf. 676.46.13.85.

Sagrera: Se alquilan despachos
totalmente nuevos con servicios
incluídos y sala de juntas. Zona
muy bien comunicada.Tel:
933521367. Posibilidad de colabo-
ración.

Aragon 335, alquiler de despachos
a compartir gastos de secretaria ,
luz, agua, centralita , fax. mesuali-
dad de 100 a 150 euros
.Interesados llamar 93 2074550.

Via Augusta/Diagonal: 2 despat-
xos. Serveis: tel, adsl, ethernet,
wifi, server, BBDD, impresora, fax,
scanner, secretaria, 2 sales juntes,
cuina. Molt possibe col·laboració.
Des de 400€ Tel 932721748.

Frente ICAB, Despacho doble inde-
pendiente, de 20 m2 en total,
700.-€ suministros y servicios
incluidos. Entrada Señorial
932073055 y Movil 620937726

Diagonal, es lloga despatx moblat,
elegant , a preu tot inclos excepte
telef. 240€. Pilar 934190166
Posibilitat de colaborar amb temes
despatx.

Aragon/Borrell. Despacho a estre-
nar, luminoso, sala juntas, ofice,
wifi; alquila despachos a distintos
precios para abogados, economis-
tas, procuradores... Interesados
llamar al 625 33 05 23

Rambla Catalunya nº100, despatx
de 160m2. Disposa de 5 habita-
cions amb balcó. Una cuina, un
bany i un lavabo. Té calefacció i
subministres al corrent.
3.500€/mes. Telf. 93 215 47 42 i
648 03 67 50

Es lloga, espai independent de 15
m2 a despatx d'arquitectes urba-

nistes a Badalona. Sala de reu-
nions, Office i arxiu compartits.
Possibilitat de col·laboració profes-
sional. 350 €/mes. Telf.
600665447

Pau Claris/Diagonal. Amplios des-
pachos exteriores, parket, sala de
juntas, calefaccion y aire acondi-
cionado. incluidos servicios fotoco-
piadora, linea adsl y fax. Posible
colaboracion. Telf. 609 30 77 57 

Pau Claris/Valencia,  disponibles 2
despachos 14m2 y 15+8m2
(abog+pasante). Bufete recien
reformado. Todos los servicios.
Sala Juntas. Posibles colaboracio-
nes.Precio a convenir.Preguntar
por Maite 934872138

Mallorca/Pau Claris,costat ICAB.1
despatx individual,en despatx de
150 m2,finca senyorial,
conserge.Serveis inclosos i ús de
zones comunes(recepció, sala jun-
t e s , f o t o c o p i a d o r a , a d s l ,
wifi...).658599366

Pau Claris, al costat ICAB. Despatx
virtual i domiciliació de societats.
Lloguer de despatx i sala de juntes
per hores. Diferents opcions i
preus en funció ús i
necessitats.Tel. 654378040

Gran Vía, despachos de 150 a 300
m2 en edificio de oficinas, junto a
Ciudad Judicial. Muy luminosos y
totalmente equipados. Plazas de
parking opcionales en mismo edifi-
cio. 93.505.40.20

Passeig d'Amunt 7, Oficina-loft
compartida a Gràcia. Lloguem llocs
de treball de forma individual i
compartim àrees comunes. Sales
de reunió, totes les despeses inclo-
ses. www.graciaworkcenter.com 

Passeig Zona Franca a 5 minuts de
la CIUTAT JUDICIAL.Despatx en
lloguer a 96 metres en una gran
sala diafana. Finca actual junt pro-

pera estacio de metro. Preu
750'00.- € mensuals. Telf.
93.457.00.00

Pça. Letamendi. Despatx de 120
m2 tot llest per començar a treba-
llar. Lloguer 1.200'00.- €. Tel
934570000

Alquiler de despacho virtual de
abogados en barcelona, centrico y
bien comunicado, 60 euros mes.
notificaciones, visitas y reuniones,
todos los servicios incluidos: fax,
fotocopias, wi-fi...etc. Telf. 93 467
47 35

Balmes/Valencia. Se alquila despa-
cho elegante profesional para com-
partir con abogados y economistas
en zona privilegiada Contactar en
natalia@lorenzettimasco.com

Provenza/ Pau Claris al lado de la
pedrera, se alquila despacho, dere-
cho a sala de juntas,
cocina,...magnifica ubicacion,
totalmente acondicionado( pc,
impresora,amueblado, ...) precio
250 € /mesTelf. 675 98 16 54

Còrsega/Rambla Catalunya.
Despatx virtual i domiciliació de
societats. Notificacions, visites i
reunions, secretaria, sala de jun-
tes, fax, fotocopies, wi-fi. 180
€/mes. Tlf. 93.368.08.86 (Maria)

Córcega, entre P. de Gracia y R.
Catalunya. Se alquila luminoso
despacho amueblado. 20 m.
Edificio regio y finca con ascensor.
Servicios incluidos. Precio a conve-
nir. Tf 93 238 71 00

Pg. Gràcia, 12, despatx moblat
amb tots els serveis, bon ambient
de treball i possible col·laboració,
600€. Tel. 933017976

Abog con despacho propio alquila 2
amplias oficinas en Rambla
Cataluña. exteriores. serv. includ.
sala reuniones, ftcop, adsl, secre-
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taria, aire acond.-calefac.
website,limpieza.900€. colab
aseg.Telf. 605 96 57 37 

Rda Sant Pere/Bruc. Al costat dels
Jutjats del social i a prop de
l'Audiència Provincial es lloga des-
patx de 20 m2 (totalment útils),
en dos departaments. Molt llumi-
nós. Preu 350 €/mes. Tel.
934400016

Arenys de Mar. despatx de 15 m,
amb aire acondicionat, parquet,
sala d´espera amb preséncia. A
prop de l´estació de tren i dels
Jutjats. 155 €/mes amb despeses
incloses. TLF 636110501

Mallorca 245/Rambla Catalunya.
100€/m. Edifici oficines. Despatx
virtual amb tots els serveis 
del despatx (sala juntes, recepció,
gestió notificacions, trucades, fax,
fotocòpies, wifi...) 932723035

Muntaner/Trav.Grácia. 300€/mes.
Se alquila despacho, amueblado,
todo exterior de 15 m2, todos los
serv. inc. a 1/2 jornada pues se
compartiría con otro compañero la
otra 1/2. Tf.93.4141190.Srta.
Silvia

Caspe - Gerona. Alquilo dos despa-
chos, 15 y 18 metros. Despacho en
funcionamiento y totalmente refor-
mado. Finca regia. Precio 350
euros cada uno. Tel. 627.53.53.19.
Ana.

Rambla de Catalunya, es lloga des-
patx, 420 m2. totalment equipat
(despatxos, sala de juntes, biblio-
teca) amoblat si es desitja, ocupa-
cio immediata, t. contacte 93 488
02 50 UNIMAD, S.A.

Arenys de Mar. Disponible un des-
pacho para compartir. 150€/mes.
Muy buena ubicación, justo al lado
de la Plaza de la Vila.Telf.
657427226

Av. Diagonal/Pg. de Gràcia, es llo-
guen dos despatxos de 15m2, amb
tots el serveis comuns i mobles.
Possible col·laboració. Preu a con-
venir. Tel. 639 307 847

Travessera de Gràcia/Sardenya.
S´ofereix despatx, totalment equi-
pat. Sala de Juntes, telefon, fax,
ADSL, aire acondicionat, mobles.
Possible col.laboració. 365 €/mes.
Tel. 93/476.41.65 (Josep Mª)

Santa Coloma de Gramenet centre.
Es lloga despatx, 12m2 moblat i
exterior en local a peu de carrer,
tots els serveis inclosos. 400
euros. Tel. 636020258 (Óscar).
Possibles col.laboracions

Plaza Cataluña / Ronda
Universidad. Despacho exterior de
17 mt dentro de bufete de 200 mt.
Sala de juntas, sala de espera,
a.acond. 400 Euros todo incluido
(salvo teléfono). Ricardo
639412586

Creu Coberta (Plz. Espanya).
Despacho de 12 m2, luminoso y
muy tranquilo. Bien comunicado
(Renfe, Metro, FFGG,)370 euros.
Interesados llamar a 93 424 18 58 /
636 799 226, preguntar por Mª Jesús

Muntaner (cant. Còrsega). Es lloga
despatx lluminós a finca règia,
calefacció, a/c, fax, fotocopiadora,
el derecho, neteja. Tot inclós
menys telèfon 370 €. Possibilitat
de compartir. Tel 609353133

Hostafranchs. 100€/MES,
Despacho Virtual. Bien comunicado
(cerca ciudad judicial), todos los
servicios del despacho (recepción,
notificaciones, fax, etc...). Telfs.
699879702, 646333737

Pineda de Mar, Maresme, Partido
judicial de Arenys de Mar Se alqui-
la despacho. Posibilidad de colabo-
ración. Contactar en el 937662801

Sta. Coloma de Gramanet centro.
Abogados se alquila despacho
exterior con secretaria, sala de
juntas, limpieza, fax y suministros
*expt teléfono. 200€/mes. Posible
colaboración con el despacho. Telf.
933860405

Vilassar de Mar despachos en 80 y
90m. 50m RENFE (L1) 800 y 900
€. Acceso indep. edif. época centri-
co. A estrenar. Vistas a parque y
mar . A 50m taxis y bus, silencioso

Mª Claret, finca regia, conserge,
perfecta ubicación, exteriores, sol,
elegantes, ideal también para pro-
curadores, graduados sociales, psi-
cólogos. Precios económicos y
negociables. T. 654572986

Borsa de treball

Despacho situado en Barcelona
ofrece colaboraciones en asuntos
penales, de menores y contencioso
administrativos. Contactar
Tel.934879764, móvil 677427114.
Letrado 30173

Peritaciones de todo tipo de inmue-
bles, judiciales y extrajudiciales,
informes de valoración.
alejandro.garcia@icab.es tel
645412400

Constitución de sociedades mercan-
tiles, colaboración abogados, sub-
contrate con nosotros para constitu-
ción de sociedades de sus clientes,
absoluta discreción. alejandro.gar-
cia@icab.es tel 645412400

Abogado civil y mercantil se ofrece
para colaborar externamente con
otros despachos, tel 645412400

Advocat, secretari d'administració
local de categoria superior, amb 35
anys d'experiència, en l'àmbit del
Dret Administratiu, col·laboraria
externament amb despatxos. Telf.
677.127.224



MónJurídic

43

Despacho especializado en derecho
procesal, civil, mercantil y extran-
jería, se ofrece para colaborar en
dichas materias. Contactar con Sr.
Didac Carrillo telf-
93.215.56.95/dcarrillo@dc-aboga-
dos.com

Advocat amb despatx propi espe-
cialitzat en Gestió fiscal, comptable
i laboral d' empreses i Estrangería
s'ofereix per a colaboracions en
aquestes àrees.
ema_advocat@icab.es 934815495
646809866

Abogada colegiada se ofrece para
colaboraciones en el ámbito penal,
especialista en menores y violencia
doméstica. Tlf. de contacto: 620
85 17 73

Abogado especializado en temas
de Gestoría y Administración de
Fincas, ámbito societario y fiscal
(IRPF,ITP,etc), con más de 5 años
de experiencia, se ofrece para
colaboraciones. Telf. 620553107

Despacho abogados, sede en
Tenerife, más de 40 años de expe-
riencia, ofrece colaborar en asun-
tos de la Isla. 922380790; fax:
922381624 y mail: info@aboga-
dostenerife.es

Te ayudamos con tus liquidaciones
de iva, contabilidad y gestiones
administrativas en general. Precio
según volumen. teléfono:
696896481

Abogado, arquitecto técnico y API.
Ofrece colaboración para informes
periciales sobre vicios constructi-
vos y valoraciones urbanas y rusti-
cas. gems59@gems59.com
tel:932448393

Abogado con extensa experiencia
en derecho inmobiliario, arrenda-
mientos, procesal, se ofrece para
colaborar con inmobilairia despa-

cho abogados, o administración de
fincas. Telf. 656252263

Advocada especialista en Dret
Penal i amb més de cinc anys
d´experiència, ofereix col.labora-
cions en aquesta matèria.
Condicions a convenir. Telèfon de
conctacte núm. 656.65.77.39.

Advocada interessada en treballar
a les tardes en despatx d' advocats
dedicat al dret matrimonial, de
familia i penal. Condicions a conve-
nir. Telf. 666 39 10 99. Col·legiat
Nº: 19195

Advocada especialista nul.litats
eclesiàsticas ; actuant en els
Tribunals Eclesiàstics d'arreu de
l'Estat Espanyol ofereix col.labora-
cions externes. Tl 93 488 06
06/976 66 78 04 amparo@picos-
ta.com

Perito judicial con experiencia de
más de 15 años en peritaciones
caligráficas ( falsedades documen-
tales y falsedades en materia de
propiedad industrial e intelectual).
Disponibilidad toda España.Telf. 93
211 72 85

Abogada colegiada se ofrece para
colaboraciones en extranjería.
tel.678261596.

Abogada especialista en extranje-
ría se ofrece para colaboraciones
con otros despachos. 627.039.610

Llicenciada en Dret per la UPF amb
quatre anys d'experiència en una
gestoria busca ocupació d'adminis-
trativa, passant o secretaria. Telf.
696 82 56 49

Se ofrece abogada con experiencia
en prop. horizontal y vertical para
colaborar en administración de fin-
cas, asistir a reuniones de comuni-
dades de propietarios. Interesados
llamar a 646207662

Despacho de abogados con sede
en Ibiza se ofrece para colabora-
ciones en asuntos de Baleares.
Abogada marian tur c/ aragón nº
67, 5º-5ª, 07800 ibiza-baleares tlf
971302268- fax 971304864.
col.21396

Firma de abogados hispano-fran-
cesa con sede en Marsella e inte-
grada por abogados bilingues y
colegiados en ambos paises se
ofrece para colaboraciones,
cfm@abogados-avocats.com

Aragón-Aribau, 80€ Se ofrece
domiciliaciones virtuales de
correo, fax y sala de juntas con
wiffi, ideal para domiciliaciones,
interesados llamar Fernando Bofill
609670322

Abogado con despachos propios se
ofrece para colaboraciones 
ámbito internacional (España,
Alemania, Chile, Argentina).
Idiomas alemán, castellano,
inglés. Tel: 935323975. mail:
info@loebelgonzalez.com

Abogado con despacho propio
especialista en Derecho mercantil
y Derecho Internacional Privado se
ofrece para colaboraciones profe-
sionales para la realización de
informes y dictámenes jurídicos
Telf. 696207048

Licenciada en dret s` ofrece para
qualsevol feina de pràctiques en
despatxos de Barcelona. Telf.
667812082

Diversos

Vilanova i la Geltru, es lloga
duplex, prop de la nova ciutat judi-
cial, nou, parquet, 3 habitacions, 1
bany, dos terrasses. 85 m2, Preu
690 € més despeses comunitat (60
€/mes aproximadament) tel.
606988098. Fotos
www.idealista.es
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Anuncis
General Mitre entre Balmes i
Muntaner. Pis de 420 m2 en finca
senyorial, tot exterior i molt sole-
jat. Concedida llicència de reforma
i segregació en diverses entitats.
1.900.000 €. 932056377

Poble Sec, venta de edificio de 10
apartamentos de 45 m2, nuevos ,
equipados, vacios, para alquiler
diverso. Envio fotos. Precio
2.300.000 eur/ neg. Tel
639308108 marcsp1999@hot-
mail.com.

Malgrat, a 54 km Barcelona, venta
de apartamento, bien comunicado,
1ª linea mar, zona comunitaria con
piscina, 215000 euros. tel
669828442 Monica Lopez

St. Antoni de Calonge. Apartament
53 m2. Nou. A 100 mts. de la plat-
ja. Moblat. 2 H dobles. 1 Bany. En
venda. 180.000 euros. Anna 615
187 767

Venta parcela en Barcelona junto
Ronda de Dalt 462 m2 para edificio
clau 7a equipamientos comunita-
rios, pb+2 y sotano, precio a con-
venir información 639308108

Sant Feliu de Guixols, es lloga
apartament pel mes d'agost o
setembre. Situat davant de la plat-
ja. Tel. 686993366 Mercedes

Mataró, alquiler Loft 50 m2. Todo
amueblado, incluye lavadora, lava-
vajillas, sofá, cama. A estrenar. Se
encuentra a 10 minutos de la esta-
ción de Renfe. Precio 600.-€/mes
Telf. 678 49 55 88

Es ven Golf GT, 170cv, 2.0 TDI any
2007 matrícula: stn color negre
perla full equip 29.000 km. Per
més informació: 636.11.11.96 o al
mail jdelpozoc@gmail.com 

Cadaques, se vende casa al lado de
playa, terraza, 4hab, 3bñ salón,

coc.eqip, calef, garaje,
T:670364268, yeicalea@gmail.com
Fotos https://cid-
03b0656d634b2492.skydrive.live.c
om/browse.aspx/Cadaques?ct=ph
otos

Balaguer. Nau industrial al Poligon
Camarasa. 500 m2 lloguer 750€
Irene 617085288

Masnou-Casa senyorial en venta,
zona centre Ocata, a 2a línia mar,
50m estació Renfe. 320 m2, 3
plantes, a reformar: possibl. de
terrassa amb vistes mar. pkg
propi, jardí, etc 635.000 €. tel
607826272

Sant Joan Despí, en venta dúplex
en centro histórico, junto estación
renfe: 130 m2 de vivienda, 100 m2
de local, 50 m2 terraza. ideal para
despacho o vivienda-negocio. a
reformar 390.000 €. 627753448

GOLF GTI Sèrie 3 - 92. Recent pas-
sada ITV. 900 €. T. 678736255

Llivia, Alquilo apart. ático dúplex, x
semanas de junio a octubre. 3 hab,
terraza, 2 baños, chim, todo equi-
pado, 2 pk, trastero. Z comunitaria
con piscina y tennis. limpieza incl.
Tel 650734488 Sandra

Alt Emporda. Promoció Obre Nova
a Camallera
www.pisocamallera.com, directe
promotor, oportunitat desde
100.000 €, 699 97 04 74

Calafell. Es lloga apartament amb
parking a pocs metres de la platja.
NOU. 2 habitacions i terrassa.
Amoblat. Telf. 669 64 16 57

Torremirona Golf Resort (*****).-
alquilo apartamento a muy buen
precio. amueblado y equipado.
precio: 350/750 € por semana. ver
fotos Rentalia o Niumba. contacto:
floralopezb@yahoo.es; 670789042

Aragó nº222. Pis de 285m2 a
mb terrasa de 150m2. Disposa 
de 8 dormitoris, 3 lavabos, 1 
cuina i 1 saló. Calefacció. 
Ascensor a la finca. A reformar:
2.600€/mes. Telf. 93 215 47 42 i
648 03 67 50

Zona Urquinaona, llogo pis, estat
impecable, molt asoleiat i tranquil.
100 m2, 3h, 2 cb, 2 terra. calefac-
ció-aa. tots els electrodomestics,
moblat. preu 1.400 €/mes (comu-
nitat, ibi i asse. incloses) Telf. 649
86 51 27

Puertaferrisa, se alquila piso, gran-
de 150 metros terraza y reformado
para vivienda o despacho. Precio
1200 euros. interesados : 609 35
6165

Mallorca (Sa Ràpita), llogo casa
zona es trenc, 3 habitacions
dobles, aire acondicionat,
pati/jardí, bicicletes, zona molt
tranquil.la. 667 45 40 37

Menorca, Alquilo casa en Mercadal,
por semanas quincenas o meses,
de junio a septiembre,3h,2
baños,jardín y piscina
privados.Telf. 678 44 15 25

Viladecavalls, Llogo finca casa 
amb 5 habitacions, capacitat 
per 10 persones, piscina, 
barbacoa i jardí de 7.500 m2. 
Per quincenes, setmanes o caps 
de setmana. Telf. 639788601
Gloria

Castelldefels platja. Venc apart,
50m de la platja, 3 hab, 2 pisc,
tennis, parking, traster. Tot exte-
rior, molta llum, per entrar a viure,
330.000 €. T: 93 467 70 87, fins a
migdia. Sra. Lima.

Valencia 7/Tarragona, parquings
ave-estacion sants-coche bcn
junto amplio, 24 h vigil. alqu.-
120+iva, tel 639308108.- ver en:



http://www.segundamano.es/vi/1
2035205.htm?ca=8_s&st=a

Sant Feliu de Guíxols. Llogo casa
amb capacitat de 9 persones. A
deu minuts de la platja i del centre
del poble a peu. Per quincenes,
setmanes o caps de setmana. Telf.
639 78 86 01 Gloria 

MOTO KAWASAKI Z 750 Model
2008 ABS. Revisions en 
concesionari papers. 5700 €.
686410091

Cerdanya, es ven casa en cons-
trucció Alp 270 m2, a cost. Tel.
606988098

Cerdanya, Casa Prullans, cons-
trucció ceretana, nova, 170 m2, 3
hab, altell, s-c, garatge, WC.
Calefacció i aigua calenta gasoil,
parquet, de disseny, domótica.
495.000 €. ww.idealista.es
606988098

Port Ginesta. Alquilo apartamento
en primera linea de mar, 1 
hab., gran terraza, piscina. 
Precio 1000€/mes. contactar
654649171

Vendo Peugeot 206 cabrio, azul,
perfecto estado, siempre garaje,
con todas las revisiones, ITV aca-
bada de pasar. 8.000€.
Tel.654649171

Cessió 2 abonaments fútbol FC
Barcelona temporada 2009-2010.
Excel·lent situació. Boca 101, fila
27 (1a graderia), seients 20 i 22.
Cessió a preu de cost. 665602216
Joan Lluís

Calàbria 235. Terrassa, Las
Arcadias. Llogo apartament resi-
dencial gent gran, moblat, traster,
salons, recepció, infermeria, res-
taurant, manteniment, neteja,
bugaderia. 1800 euros. Tel.
609804944

Es ven o es lloga amarrament 
de 12 x 4 metres en el Port de
Premià de Mar. Telèfon 661.600.946

Numancia/Berlin. Es lloga pis de
30m2, única estància i moblat.
Gran oportunitat per 500€. Pilar
619.51.70.91

Calafell a apartament. lloguer
juliol agost setembre. max 5 pers.
2 hab. dobles, salo-menjador,
terrassa gran,vistes, pk 2 cotxes,
zona com. piscina,a 150 m mar.
telf.606.975.217

Traje Moto Spidi negro y rojo,
forro invierno desmontable, pro-
tecciones, impermeable, Talla L.
BOTAS Suomy Extreme num.46.
Negro. 600 €, por
separado:Chaqueta 325, pantalón
125, botas 150. 686410091

DEMANDES I ALTRES

Borsa de Treball

Despacho de abogados y econo-
mistas busca letrado o procurador
para compartir despacho sito en
Tarragona. Telf. 93.301 84 97

Busco procurador per a compartir
despatx a Passeig de Gràcia entre
València i Mallorca. Import: 350
euros. Interessats truqueu al 92
2720629/677404144. Preguntar
per Gemma.

Abogada de 33 años busca aboga-
do veterano o apunto de jubilarse
para comprar cartera de clientes.
Telf. 656.79.23.09

Rosellon - Balmes, busco compa-
ñera/o a fin de compartir despa-
cho  interesados llamar al
627.039.610

Busco despacho de abogados
Virtual a compartir en la delega-

ción de Vilanova i La Geltru. Telf:
626594940 Antonio

Bufet ubicat a la Rambla Catalunya
cerca company per compartir,posi-
bilitats de colaboracions en temes
de dret mercantil, fiscal e interna-
cional .preu a convernir intere-
sats: 609356165

Despatx gran cerca company 
en temes civils o mercantils 
per compartir i possibilitats 
de col·laboració. Preferent amb
experiència i cartera de clients
consolidada. Interessats :
609356165

Bufete de abogados, con todos los
servicios, situado en c/ Platón,
interesado en incorporar a aboga-
do/a, en regimen de compartir
gastos y colaboraciones. Contacto,
Jorge 93 265 29 19.

Eixample dret. Busco companys
per compartir despatx a despatxos
individuals  ( poss.2 persones en
1). exteriors,  reformats (aa i cale-
faccio) nº tf propi ( nacionals
incloses). adsl, wi-fi, antivirus,
alarma, fax, scanner, fotocopiado-
ra, sala de juntes, sala d´espera.
poss. col.laboracio:gran 400€ petit
300€    667-08-64-95.anahizara-
te@icab.es

Es lloga despatx de 117m2 a
1000€. 4 habitacions i bany com-
plert. Finca regia, sostres alts i
amb marqueteria. Pilar
619.51.70.91

Requerim advocat/da per Bufet
d'Advocats amb un mínim de dos
anys d'experiencia profesional en
l'ambit del dret civil. Mitja Jornada
o Jornada complerta Telf.
639330079

Advocat amb despatx propi al
Maresme i mes de 5 anys d'expe-
riència s'ofereix per col.labora-
cions al Maresme i/o Barcelona.
Telf.937662801
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