Entrevista a:
Joves Advocats de Catalunya (JAC) és
l'associació que agrupa els grups d'advocats
joves de Catalunya, quins són els seus
objectius principals?
A L'objectiu principal de totes les accions de
la JAC és, al igual que la totalitat de les
agrupacions que el conformen, la representació
i defensa dels interessos dels joves advocats
catalans, donat el seu feble poder de negociació
com a col·lectiu. Aquest és el pilar en el qual es
fonamenten totes i cadascuna de les accions
de la JAC: Vetllar pels interessos personals i
professionals dels seus agrupats.
Participa com a grup que engloba tots
els grups d'advocats joves?
A L'estructura política de la JAC és la següent:
Tenen l'opció a agrupar-se de forma gratuïta
totes les agrupacions territorials catalanes de
Joves Advocats legalment constituïdes segons
els Estatuts dels seus respectius Col·legis.
Cadascuna de les agrupacions representa el
seu propi col·lectiu territorial i els interessos
generals dels advocats catalans mitjançant un
únic vot per agrupació en les juntes bimensuals
de la JAC. La unió fa la força, així que des de la
JAC realitzem accions proactives amb la finalitat
d'agrupar quantes més agrupacions millor.
Recentment s'ha nomenat la nova
executiva de Joves Advocats de Catalunya
(JAC) de la qual hi formes part com a tresorer,
què et va impulsar a formar part de la JAC?
A Ara farà 6 anys vaig entrar com a vocal del
GAJ Barcelona i han sigut moltes les amistats i
les experiències obtingudes en aquest temps.
Aquest any acabaré el meu mandat a Barcelona
i vaig pensar que seria una experiència
enriquidora el fet de poder transmetre aquesta
trajectòria des d´un punt de vista més global i
enfocar-ho en l’àmbit català; no cal dir que a
més, em fa especial il·lusió des d´un punt de
vista personal.
Quines són les principals característiques
del vostre programa?
A El nostre programa té com a eixos principals
els següents: (1) Seguiment i defensa del model
actual del Torn d’ofici; (2) Seguiment i
participació en la legislació que ens afecta; (3)
Impuls per a la modificació de la Llei de Justícia
Gratuïta i per la regulació homogènia dels
diferents reglaments d’accés al TOAD; (4) Impuls
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i defensa del Dret a usar el català a
l’Administració de Justícia; (5) Reforma i
actualització dels estatus actuals de la JAC; (6)
Adaptació de la JAC a les noves tecnologies
promovent la seva publicitat entre el companys
i (7) Preparar el IX Congrés de Joves Advocats
de Catalunya a Girona el 2013.
Quin és el paper del Grup d'Advocats
Joves de Barcelona a la JAC?
A A nivell de presa de decisions, cadascuna
de les agrupacions que conformen la JAC té el
mateix nombre de vots, un. No obstant això,
malgrat ser igualitaris en el tema electoral, el
GAJ de Barcelona té una responsabilitat si cap
encara major donat el nombre d'agrupats als
quals representa, uns 4.000. És per aquesta
raó per la que la nostra agrupació sempre intenta
ser el més proactiva possible en l'àmbit de la
JAC i donar suport en totes les àrees funcionals
i de treball.
Des de la JAC quines són les
problemàtiques en què actualment esteu
treballant per solucionar?
A Des de la JAC vetllem pels interessos dels
joves advocats catalans. En concret ara mateix
estem capficats en la problemàtica relativa als
pagaments i les retallades en el torn d’ofici.
Igualment estem treballant i vetllant per
l’aplicació adequada de la Llei d’Accés
a la Professió i el seu Reglament de
desenvolupament que ha entrat recentment
en vigor.
D’altra banda, estem impulsant l’ús del català
en el àmbit de la Administració de Justícia, la
homogeneïtzació dels diferents reglaments del
TOAD dels 14 Col·legis d’Advocats de
Catalunya.
Quin és el posicionament de la JAC
respecte la situació actual del Torn d'Ofici?
A La JAC defensa el model actual del TOAD
a Catalunya i la bona feina que estan fent els
advocats joves catalans inscrits al torn.
Tanmateix, la JAC es conscient de la
problemàtica actual en quant a les retallades
en els mòduls de pagament i el retard en el
seu abonament, i defensa rotundament que
no es realitzin noves retallades, tal com la
Junta de Govern de la JAC va transmetre a
la Consellera de Justícia en la reunió del
passat dia 2 de febrer de 2012.
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Advocat i empresari. Tresorer del Grup
d'Advocats Joves de Barcelona.Tresorer
de Joves Advocats de Catalunya.
Quin ressò té la JAC en les lleis
catalanes?
A La JAC està en permanent contacte amb el
CICAC i col·labora fent informes sobre les lleis
catalanes que poden repercutir en l’àmbit de
l’advocacia. Igualment la JAC fa un seguiment
de les lleis que s’aproven al Parlament de
Catalunya i també a la resta de l’Estat. A títol
d’exemple, la JAC va elaborar un informe sobre
l’esborrany de Reglament de desenvolupament
de la llei d’accés.
Com poden els agrupats de la GAJ
participar activament a la JAC?
A Tots els advocats que pertanyin a un GAJ
dels Col·legis catalans poden participar a les
reunions i a les activitats organitzades per la JAC
mitjançant l’assistència personal, així com a
congressista en el Congrés de l’Advocacia Jove
catalana que la JAC organitza bianualment.
On poden consultar els agrupats tota la
informació referent a la JAC?
A La JAC té a disposició dels advocats
joves diferents eines de comunicació:
una pàgina web (www.jovesadvocats.com),
un perfil a Facebook (Jac Joves Advocats),
un usuari a Twitter (@JovesAdvocats), un
perfil a linkedin, i un google calendar
(jovesadvocatscatalunya@gmail.com) des
d’on es poden consultar les nostres
activitats.

Les últimes setmanes, entre diverses noves iniciatives que poden
afectar i reformar la justícia, ha aparegut la proposta de fer l’agost
hàbil. A la pràctica, que durant el
mes d’agost hi pugui haver assenyalaments i que corri el còmput dels
terminis.
Dic “hi pugui haver” perquè si rarament ja es produeixen assenyalaments en divendres, caldrà veure
quina incidència pot tenir una reforma judicial que faci l’agost hàbil per
fer assenyalaments. Però el que
segur que passarà és que els terminis correran i caldrà estar alerta de
les notificacions. I que, més o
menys testimonial, algun assenyalament es produirà.
Un primer plantejament en relació a
aquesta proposta podria ser fàcil i
rebutjar-ho directament. Per allò de
poder disposar d’un mes de vacances, per una reticència inicial al
canvi, etc. Però la proposta no pot
afrontar-se amb aquesta lleugeresa
i hi ha motius de pes pels quals
rebutjar-la.
És normal que els jutjats pràcticament s’aturin des del 15 de juliol
fins al 15 de setembre? En teoria el
més inhàbil és l’agost, però la
incidència de les vacances de
Nadal, Setmana Santa i estiu al desenvolupament dels procediments
en marxa és més que evident.

Funciona molt millor la jurisdicció
penal on l’agost és hàbil? Malauradament, és evident que no hi ha
massa diferència.
I, en aquest context, l’habilitació del
mes d’agost com a hàbil, és
l’autèntica solució a la saturació de
la justícia? Molt em temo que o som
capaços de resoldre abans les
primeres preguntes o habilitar el
mes d’agost només suposarà una
trava més a la conciliació de la vida
familiar i laboral dels advocats; i, en
el cas dels advocats joves, un
element més a capejar en els inicis
de la professió.
En cap cas pot entendre’s aquesta
oposició com una oposició a la
feina. Són temps difícils i els advocats joves volem més feina, més
oportunitats i més futur. Però precisament perquè són temps difícils,
hem d’exigir que les decisions que
es prenen siguin molt curoses i
autènticament eficaces. Més enllà
del titular d’un dia (“ara també es
faran judicis a l’agost”), per millorar
el funcionament del nostre sistema
judicial, calen reformes més profundes i, sobretot, més ben pensades i
consensuades amb el sector.

Genís Boadella i Esteve
President de GAJ
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Arran de les negociacions
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SHOVSUHVVXSRVWRVXVLQIRUPHP
TXHKHPDFRQVHJXLWO DPSOLDFLy
GHO[HFIRUPDWLX¬/DSHUVRQDTXH
es col·OHJLDSHUSULPHUFRSLKRID
FRPDH[HUFHQWHQHO
JDXGLUjGXUDQWDQ\VDFRPSWDU
des del moment de la
col·OHJLDFLyG·XQERGHHXURV
bescanviable en qualsevol
activitat formativa organitzada
SHO&RO·OHJL¬,JXDOPHQWWLQGUDQ
GUHWDOER¬IRUPDWLX¬GXUDQWDQ\V
DTXHOOVTXHFDQYLwQSHUSULPHU
FRSDODVLWXDFLyG·H[HUFHQWD
SDUWLUGHO·GHJHQHUGH
VHPSUHTXHDTXHVWFDQYLGH
FRQGLFLyHVSURGXHL[LGLQVGHOV
SULPHUVDQ\VGHFRO·OHJLDFLy¬&DO
PDQWHQLUODFRQGLFLyG·H[HUFHQW
PHQWUHHVJDXGHL[G·DTXHVWER¬
6HJRQVDTXHVWDUHJXODFLy
SRGULHQIHU~VGHOER¬IRUPDWLX
SHUH[HPSOHDTXHOOHVSHUVRQHV
TXHV·KDJXHVVLQFRO·legiat en el
FRPDQRH[HUFHQWSHUzTXH
HQHOSDVVHQDH[HUFHQWV
3HUDPpVLQIRUPDFLy
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Què hem fet?
'HEDWGH-RYHVFDQGLGDWVDOHVHOHFFLRQVJHQHUDOV
Amb motiu de les eleccions generals del passat 20 de novembre, el Grup d’Advocats Joves va
organitzar el dia 10 de novembre al Pati de Columnes una taula rodona amb els/les candidats/es
joves de les formacions polítiques catalanes. Es va comptar amb la presència de Carles Cuerva
(JSC), Àlex Sastre (JNC), Isaac-Iván Martín (NNGG), Isaac Peraire (JERC) i Anna Rovira (JEV).
La taula rodona va ser moderada per un company i agrupat del GAJ, el Carlos Gómez Riba, qui
actualment dóna classes de Ciència Política a la Universitat de Barcelona (UB).

%XII (SLF5XQ
El passat diumenge 18 de desembre, un grup de joves advocats van decidir posar-se la toga, i no pas
per anar a un judici, sinó per participar a una de la carreres d’obstacles i disfresses més divertides i
simpàtiques del panorama internacional, la Buff ® Epic Run. Va fer un dia fred però acompanyat de
sol, en el que un grup de joves advocats es van atrevir a córrer 8 Km tot superant una sèrie obstacles.
Es van arrossegar per terra entre filferros, van escalar murs de palla, van travessar laberints de cordes
i, fins i tot, van fer una capbussada dins de piscines de fang i d’espuma. No cal que us expliquem com
van acabar les togues, oi? Us hi esperem l’any que ve amb una nova disfressa!

(QWUHJDGH3UHPLV7DURQMDL/OLPRQD
Un any més, la dolçor i l’acidesa han estat guardonats a parts iguals. El 13 de gener es va
celebrar la cerimònia de lliurament de la Xa edició dels Premis Taronja i Llimona, que valoren
el tracte que els advocats i advocades rebem de les oficines judicials i els/les jutges/jutgesses.
La finalitat d’aquests premis és estrènyer els vincles entre aquests col·lectius i, una vegada
més, es va aconseguir. L’èxit d’assitència va fer quedar petita la cocteleria La Martinera, on el
GAJ va fer entrega dels guardons amb tota la informalitat que l’acte requeria.
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El passat dia 26 de gener es va celebrar
la 22a edició del concurs d'oratòria
Amadeu Marist any que cada any
organitza el Grup d'Advocats Joves en
el marc dels actes de Sant Raimon de
Penyafort. Aquest any, com és habitual,
varem compt ar amb l'inestimable
presència de la família Maristany-Rivero,
amb el Degà i la del Sr. Ricard Tàsies,
ex president del GA J en l'època
post-franquista i Orador d'Honor de la
present edició. Tant el guanyador
d'enguany com els participants van fer,
com és habitual i tradicional, un molt
bon ús de la retòrica i arts escèniques.
Si aquest any no has pogut participar...
T'esperem el pròxim!

7RUQHLJGHIXWERO653*$El passat diumenge 29 de gener es va celebrar el torneig de futbol organitzat pel GAJ per les
festes de Sant Raimon de Penyafort 2012. Dotze equips, la majoria d’ells mixtos, van participar
en aquesta activitat. En total, 110 persones van ser testimonis d’aquest esperat esdeveniment
pels fanàtics del futbol. Els partits van ser d’un nivell excepcional i d'una gran esportivitat. Per
celebrar-ho, tots els participants al torneig van poder gaudir d’una cervesa (o més) cervesa Moritz,
que va patrocinar l'acte.

La Ley concursal 22/2003, introdujo un procedimiento único de insolvencia que supuso una ruptura
sustancial con la tradición jurídica española. Sin embargo, el deterioro de la situación económica ha
acentuado determinados aspectos de dicha legislación que han resultado disfuncionales respecto al
principal objetivo de la ley que es la conservación de la actividad empresarial del concursado. Ante dicha
situación se efectuaron importantes modificaciones que abrieron paso a un proceso de reforma más
ambicioso que ha culminado con la Ley 38/2011 mediante la cual han sido introducidas importantes
modificaciones entre las que pueden destacarse las siguientes.
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a visitar el
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Alternativas al concurso. Se profundiza en los denominados acuerdos pre-concursales ofreciendo a las
empresas una solución más ágil y económica a sus crisis, a través de acuerdos de refinanciación.

El proper divendres 27
d’abril a les 17.45h
podrem visitar l’edifici
on resideix el poder
legislatiu català. Si voleu
venir només cal que
envieu un correu amb
les vostres dades a
advocatsjoves@icab.cat

Simplificación del concurso. Se agiliza el procedimiento a través de diversas medidas como el favorecimiento
de la anticipación de la liquidación cuando el deudor la solicite en los primeros momentos; la regulación
de un concurso abreviado cuando concurren determinadas circunstancias; la previsión de la posibilidad
de evitar la formación de la sección de calificación si el deudor alcanza un convenio; y, la restricción de la
posibilidad de celebrar una vista en el ámbito del incidente concursal.
Solución conservativa del concurso. Se pretende favorecer soluciones conservativas a través de medidas
como el reforzamiento de la posibilidad de realizar modificaciones estructurales mediante el concurso y la
consideración expresa de que los créditos nacidos tras la aprobación del convenio han de ser, en caso de
posterior liquidación, créditos contra la masa.
Protección de los trabajadores. Se tiene especialmente en cuenta la última reforma laboral efectuada por
la Ley 35/2010, en especial en relación con los expedientes de suspensión y reducción temporal de la
jornada ordinaria de trabajo. Además se resuelven las dudas planteadas en torno a la calificación de los
créditos salariales en caso de despido o extinción de la relación laboral.

6RSDU*$-GH6DQW5DLPRQGH3HQ\DIRUW¬
El dissabte 4 de febrer va tenir lloc el sopar de clausura de les festes de Sant Raimon de
Penyafort que anualment el GAJ posa cara i ulls. En aquesta ocasió va ser el Restaurant Suite
de Barcelona l’encarregat d’acollir a les 120 persones, entre agrupats i companys internacionals,
que van voler ser part d’aquesta nit màgica. El menú va ser exquisit i immillorable, tenint en
compte que aquest any va ser especial, ja que es va voler posar un toc sorpressiu mitjançant
el repartiment de sobres amb diversos regals que esperaven ser oberts pels seus amos. Entre
els obsequis repartits hi havia Smartboxes i material d’oficina variat. Les cerveses Moritz, que
van patrocinar el sopar, van ser també part intervinent del mateix. Finalitzat el sopar, tothom va
traslladar-se al pub Mini de Barcelona on es van poder deleitar els millors balls de cadascun.
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Administración concursal. Se busca su mayor profesionalización, adoptándose mediadas como la
potenciación de sus funciones; la extensión de los supuestos en los que la administración concursal está
integrada por un único miembro; el reconocimiento de la persona jurídica como administrador concursal; y,
la necesidad de que en los concursos de especial trascendencia tenga presencia un acreedor significativo.
"Concurs d'oratòria Amadeu Maristany"
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de Sang
El passat 24 de gener va tenir lloc per
primera vegada a l´ICAB i per mediació del
GAJ, la 1a campanya de donació de sang la
qual va ser tot un èxit! Voldríem agrair la
vostra participació, imprescindible per al bon
funcionament del sistema sanitari del nostre
país! Gràcies a tots!

Responsabilidad de los administradores sociales. Se armonizan los diferentes sistemas de responsabilidad
de administradores sociales que pueden convivir durante la tramitación del concurso, tales como la
responsabilidad por daños a la sociedad que ahora habrá de ser exigida necesariamente por la administración
concursal y la denominada responsabilidad concursal por el déficit de la liquidación, que mantiene, aunque
con importantes precisiones, su régimen jurídico.
Concursos conexos. Se regula la acumulación de concursos de varios deudores que puede producirse
mediante una solicitud de declaración conjunta o mediante la acumulación de concursos ya declarados.
Insuficiencia de la masa. Se fija un orden de pago de los créditos contra la masa en caso de que resulte
insuficiente la masa activa que, según la experiencia ha demostrado, constituye una forma extendida de
conclusión del concurso.
Hasta el momento el sistema concursal no ha sido capaz de evitar que la inmensa mayoría de los concursos
finalicen con la liquidación de la empresa lo que choca frontalmente con el objetivo prioritario de asegurar
la continuidad de la actividad empresarial. A pesar de que cada una de las modificaciones introducidas a
través de la Ley 38/2011 es merecedora de un juicio de valor específico e individualizado, lo cierto es que
sería utópico pensar que por sí sola la reforma es apta para invertir o en alguna medida modificar el
elevadísimo porcentaje de “fracasos concursales” si se me permite la expresión, entendiendo estos como
los casos de liquidación de las compañías.

Tiziana Di Ciommo
Vicepresidenta del Grup d’Advocats Joves

La visita és guiada i
gratuïta. Les places són
limitades!
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correctament
Abusos non es usus, sed
corruptela: l'abús no és ús,
sinó corruptela.
Notoria non egent probatione: els fets notoris no
necessiten ser provats.
Nemini licet adversus sua
facta venire: no és lícit anar
contra els actes propis procedents del pacte.
Iusta allegata et probata
iudex iudicare debet: s'ha
de fallar a favor d'allò al·legat i
provat.
Les opinions recollides són
exclusivament dels seus autors.
El Bull Pen es reserva el dret
d’extract ar i edit ar els textos
enviats per a la seva publicació.
Si vols enviar-nos la teva
RSLQLy R TXHL[D R YROV
manifestar el teu desacord
envers algun comentari en
DTXHVWD VHFFLy KR SRWV IHU
enviant-nos un e-mail a la
següent adreça:
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(QFDUDQRHWVGHO*$-"Apunta-t’hi. Envian’s un e-mail a advocatsjoves@icab.cat
i rebràs informació dels nostres actes, cursos, festes, etc., a més, de gaudir d'avantatges. Ara el GAJ també
al Faceboo i Linked ! Un nou mitjà per estar al dia de les nostres activitats i en contacte amb els companys
agrupats. http://es.facebook.com http://es.linkedin.com
www.icab.cat/gaj

