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primer congrés a catalunya

els procuradors proposen  
un pla per agilitzar la justícia

J. G.  ALBALAT
BARCELONA

E
ls procuradors catalans 
van presentar ahir en el 
seu primer congrés un pla 
estratègic amb una sèrie 

de mesures per aconseguir la màxi-
ma agilitat en l’execució de les sen-
tències, un dels principals proble-
mes que pateix la justícia. La lenti-
tud  a  l ’hora  de  complir  les 
resolucions judicials ha fet que, en 
el cas dels jutjats catalans, estiguin 
acumulades en l’actualitat recla-
macions econòmiques en tràmit 
per un valor de més de 50.000 mili-
ons d’euros. Els procuradors, que 
actuen de representants dels ciuta-
dans als jutjats, demanen que se’ls 
atorgui més competències per po-
der lluitar contra aquesta situació i 
garantir un millor servei. Entre les 
propostes figura la possibilitat d’in-
vestigar domicilis o patrimonis, 
l’adopció d’accions adequades per 
assegurar embargaments i la custò-
dia i dipòsit de béns.
 El primer congrés de procura-
dors de Catalunya va ser inaugu-
rat ahir amb la presència de més 
de 200 juristes i diverses persona-
litats polítiques o de l’àmbit del 
dret, entre ells el president del Tri-
bunal Suprem i del Consell Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ), Carlos 
Mesmes, i el conseller de Justícia, 
Germà Gordó. El primer va alabar 
l’«encomiable» feina que realitzen 

El CGPJ defensa 
que procuradors i 
advocats mantinguin 
funcions diferents

El col·lectiu reclama 
més competències 
per executar de forma 
ràpida les sentències

els procuradors i es va mostrar en 
contra de l’avantprojecte del Go-
vern central que pretén acabar amb 
la incompatibilitat de la seva figu-
ra amb la dels advocats. «La identi-
tat del procurador és diferent de la 
de l’advocat, i la perspectiva que té 
el client del procurador és absolu-
tament diferent de la que té de l’ad-
vocat», va sostenir. Per aquest mo-
tiu, segons la seva opinió, s’han de 
mantenir de forma diferenciada les 
identitats de cadascuna de les dues 
professions.
 El titular de Justícia, Germà Gor-
dó, també es va pronunciar en con-
tra de l’avantprojecte de l’Executiu 
del PP al considerar que no aporta 
res positiu al funcionament de la 
justícia, però també perquè creu 

que «envaeix competències» de la 
Generalitat. Va explicar que el Go-
vern català està impulsant el seu 
propi projecte de col·legis professi-
onals i va ressaltar el paper dels pro-
curadors en la modernització de la 
justícia. «Tindrem una justícia rà-
pida i eficaç si tots hi col·laborem, 
tant amb les eines digitals i electrò-
niques com amb l’esforç que hem 
de fer, en el marc de les nostres 
competències», va assegurar. Una 
dada: el 50% de les demandes civils 
es presenten per via telemàtica.

L’INTERMEDIARI / El president del Con-
sell de Col·legis de Procuradors de 
Catalunya, Ignacio López Chamor-
ro, va insistir, precisament, a dir 
que un dels principals problemes 

 

de l’Administració de justícia és en 
l’actualitat la lentitud en l’execu-
ció de les sentències. «Hi ha milions 
d’euros bloquejats en els tribunals 
pendents d’execució». Aquest és un 
dels eixos del seu pla estratègic. I és 
que els procuradors són els profes-
sionals de la justícia que represen-
ten les parts d’un procés i agilitzen 
els tràmits judicials.
 A més de més competències, els 
procuradors proposen la creació 
d’una oficina mixta amb els jutjats 
per resoldre determinats aspectes 
de l’execució d’una sentència de la 
manera més àgil possible, així com 
la constitució d’un observatori que 
tingui com a finalitat donar més 
transparència a aquest tràmit i fa-
cilitar la seva aplicació. H

33 Gordó (esquerra) i els presidents del CGPJ, Carlos Lesmes, i dels procuradors, Ignacio López Chamorro.

JORDI COTRINA

El Tribunal Constitucional (TC) ha 
donat la raó a una agent del Cen-
tre Nacional d’Intel·ligència (CNI) 
que va ser acomiadada al quedar-
se embarassada el 2010. La rescis-
sió contractual es va produir quan 
l’agent complia el període de per-
sonal temporal i havia de passar 
a la condició de permanent. No 
obstant, el centre la va acomia-
dar a l’al·legar que no era idònia 
en el seu cinquè mes d’embaràs. 
 El CNI no havia tingut cap pro-
blema amb aquesta agent des 
que va ingressar al centre l’any 
2004. Els informes qualificaven 
positivament la seva feina, i per-
cebia un complement de produc-
tivitat. A mésa  més, dues vega-
des fins i tot va actuar com a cap 
d’equip, tot i que era interina.

 Tot va canviar el març del 
2010, quan es va quedar emba-
rassada del segon fill, ja que es va 
acordar la seva baixa «sense cap 
motiu» el setembre d’aquell any.
 L’agent va reclamar la nul·litat 
de la mesura a l’Audiència Naci-
onal, que se li va denegar. El CNI 
va informar llavors que els mo-
tius del cessament estaven clas-
sificats com a secrets i es va ne-
gar a entregar la documentació 
al jutge. Aquest fet resulta deter-
minant per al Constitucional, ja 
que rebutja que hi pugui haver 
«espais d’immunitat». I conclou 
que l’agent va ser acomiadada pel 
seu embaràs perquè l’Adminis-
tració «no va acreditar mínima-
ment que la seva decisió va obeir 
a raons objectives». H 

triBunals

el tc anul·la 
el comiat d’una 
agent del cni 
al quedar-se 
embarassada

MARGARITA BATALLAS
MADRID

El centre d’intel·ligència 
es va negar a dir al jutge 
les causes del cessament

Les farmàcies cobren 
factures deL novembre
3 Les farmàcies catalanes van rebre 
ahir el pagament de 108 milions 
d’euros corresponents als medica-
ments dispensats durant el mes de 
novembre passat. El Consell de Col-
legis Farmacèutics ha lamentat el re-
tard, que és de dos mesos.

www.elperiodico.cat

un detinGut Per Les 
Protestes estudiantiLs
3 Un jove de 19 anys va ser detingut 
dijous passat a la nit arran dels inci-
dents en les manifestacions d’estu-
diants convocades al centre de 
Barcelona. El detingut està acusat de 
bolcar contenidors a prop de l’esta-
ció de Sants.

cau un GruP Per cLonar 
tarGetes de crÈdit
3 Els Mossos van detenir ahir dos ho-
mes per clonar targetes de crèdit a 
partir de microcàmeres instal·lades 
en cinc caixers automàtics de 
Mataró. Els delinqüents treien di-
ners i venien les dades de les targetes 
a través d’internet. 

La comunitat educativa del Col·legi Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi 
sempre ha cregut que junts es poden canviar les coses. Per això, 
porta a terme nombroses accions i activitats de caràcter social. 
En aquesta ocasió, la gran família del col·legi, l’AMPA, l’Associació 
d’Antics Alumnes i la Fundació Carles Blanch convoquen el primer 
Sopar de Llenties Solidàries 2013, que tindrà lloc el 25 d’abril a 
les 21.00 hores. L’objectiu de l’acte és ajudar la Fundació Carles 
Blanch a continuar la seva tasca d’integració social al Centre Sant 
Jaume de Badalona.

El 1995 es va celebrar el centenari de la ubicació del Col·legi 
Sant Ignasi al districte de Sarrià. Com a expressió social de la 
resposta educativa, el centre, l’Associació de Pares d’Alumnes, 
l’Associació d’Antics Alumnes i la Fundació Sant Ignasi van cons-
tituir la Fundació Carles Blanch, en memòria de Carles Blanch i 

Giró, sarrianenc, antic alumne, jesuïta i director del Sant Ignasi, 
que va innovar i va aportar una nova visió del col·legi, impregnada 
de sentit social. La concreció pràctica d’aquesta iniciativa és el 
Centre Sant Jaume, situat al carrer Tortosa de Badalona, el qual 
va iniciar les seves activitats el 1996 amb una clara vocació de 
promoció de la justícia des de l’àmbit educatiu entre la infància 
en risc d’exclusió social. Les aportacions que s’aconsegueixin a 
través del primer Sopar de Llenties Solidàries permetran posar en 
marxa i desenvolupar diversos projectes que es realitzen al Centre 
Sant Jaume de Badalona. El sopar solidari, a més, suposa una 
ocasió única per reunir els antics companys d’estudis del Col·legi 
Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi i, al mateix temps, celebrar les Llenties 
Solidàries més grans de la ciutat. 
Més informació: www.llentiessolidaries.com 

Sopar solidari per ajudar la Fundació 
Carles Blanch a impulsar iniciatives socials 
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