Comunicat sobre mesures col·legials davant la situació excepcional
per la crisi del Covid -19.

Circular 36/2020

Benvolguts companys i companyes,
La Junta de l’ICAG, celebrada ahir 25 de març de 2020 per mitjà electrònic de
videoconferència, conscient de les conseqüències de la situació derivada de l’Estat
d’Alarma i de les seves pròrrogues i de la paralització de l’activitat judicial que afecta
especialment al nostre col·lectiu, amb la voluntat de posar a disposició de tots vosaltres
les mesures que siguin necessàries a cada moment en funció de com es vagi
desenvolupant aquesta situació, i amb la voluntat també de preservar tant com es pugui
els recursos i serveis que el col·legi ha de seguir prestant més que mai en aquesta
situació, ha acordat les mesures següents, que s’adopten sens perjudici de les que en el
futur es considerin procedents:
1) La suspensió del cobrament de les quotes mensuals dels mesos de març, abril i
maig, a petició de les persones interessades que tinguin establert el pagament
mensual de quotes.
2) La suspensió de la propera quota trimestral (abril, maig i juny) a petició de les
persones interessades que tinguin establert el pagament trimestral de quotes.
3) La suspensió del pagament de 3 mesos de la propera quota semestral (juliol,
agost i setembre) a petició de les persones interessades que tinguin establert el
pagament semestral de quotes.
En tots aquest casos l’import de les quotes suspeses es podrà pagar fins el mes de juny
de 2021.
S’han acordat també les mesures següents:
Sol·licitar a la corredoria d’assegurances l’ajornament de la propera quota prevista pel
mes de juliol de l’assegurança de responsabilitat civil, o un major fraccionament. Des de
la corredoria AON està negociant amb Allianz l’ajornament del pagament de la pòlissa
de RC, i ens en comunicaran el resultat en breu.
S’ha demanat a Justícia el pagament regular del TOAD. Està previst que en breu es
pugui pagar el 19% del gener i 77% del febrer de 2020.
S’ha sol·licitat al Secretari Coordinador el pagament de les consignacions judicials a fi
que s’agilitzi el pagament de les costes ja aprovades, petició que ha elevat al Secretari
de la Sala de Govern del TSJC, i estem pendents de la seva resposta.
Per la seva part el Ministerio de Justícia ha donat instruccions respecte al pagament de
les consignacions i dipòsits judicials -sense especificar concretament les costesinstrucció que podeu consultar al nostre web.

S’ha demanat la unificació de criteris als jutjats de família i als d’instància i mixtes que
porten temes de família, respecte a l’actuació en casos de canvis de guarda i custòdia ,
règims de visites, etc que puguin resultar alterats pel Covid-19. A mesura que es van
rebent els acords dels jutjats en aquest sentit es van remetent per circular, i estaran
disponibles també al web.
En relació a les assistències dels lletrats i lletrades davant dels jutjats i comissaries,
estem fent gestions per millorar les condicions d’higiene, i estem seguint diàriament les
incidències que ens comuniqueu. Us recordem que davant d’una situació de risc s’ha de
suspendre immediatament la declaració i avisar al Col·legi .
El Col·legi també està fent un seguiment de les assistències lletrades a víctimes de
violència de gènere, amb un doble objectiu, per una banda valorar la incidència que pot
tenir el confinament per a totes les dones que pateixen la violència masclista a casa seva
i donar una resposta adequada i el màxim suport a aquestes víctimes en moments tan
complicats, i, per altra banda, donar tot el nostre recolzament a les advocades i advocats
que esteu treballant per garantir el dret a l’assistència jurídica a les víctimes en unes
condicions especialment difícils.
Tota la normativa i novetats d’interès per a l’advocacia es pengen al web del Col·legi,
apartat “situació excepcional“, accessible des de la plana d’inici.
Per altra banda estem fent les corresponents gestions davant del CGAE, Mutualidad de
la Abogacía, Alter Mutua i CICAC, per tal que s'instrumentin els mecanismes
necessaris davant els governs català i espanyol, amb la finalitat de donar respostes
econòmiques als companys i companyes que no estan donats d'alta al RETA, sinó que
estan acollits als règims alternatius.
En circular específica, informarem dels serveis de biblioteca que es poden utilitzar de
forma no presencial.
Aprofitem per dir-vos que seguim treballant per anar decidint a cada moment d’evolució
d’aquesta crisi les mesures que siguin necessàries per atendre les necessitats dels
col·legiats i col·legiades, i per mantenir el correcte funcionament de tots els serveis
col·legials en la prestació de les funcions publiques que tenim atorgades, en allò que
sigui possible ateses les circumstàncies.
Des del Col·legi restem a la teva disposició i al teu costat.
Carles Mac-Cragh Prujà
Degà
Girona, 26 de març de 2020

