MEMÒRIA DE L’ANY 2016 DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS
AMB L'ADMINISTRACIÓ I LA JUSTÍCIA (CRAJ)
La Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ), que durant l’any 2016, ha
estat presidida per la Sra. Ester Girol Palet i el Sr. Frederic Royuela Ampurdanes, treballa per
la defensa dels interessos de la professió en l’exercici de la tasca diària.
La CRAJ té com a finalitat el servei als col·legiats, vetllar per la correcció en el tracte envers
la intervenció en processos judicials, i controlar les possibles disfuncions de l'Administració
de Justícia.
En aquest sentit, durant l’any 2016, s’han donat tràmit a nou queixes presentades pels
nostres col·legiats en relació al funcionament dels òrgans judicials dels jutjats de Valls,
Vendrell i Tarragona, en les que l’ICAT ha intervingut per resoldre les incidències produïdes. I
ha donat tràmit a tres sol·licituds d’emparament col·legials.
Així mateix, la CRAJ realitza una funció informativa, efectuant les actualitzacions de dades de
Jutjats i Tribunals, calendaris de guàrdies judicials anuals, de dies festius i publicant
contínuament les novetats d’interès per a l’exercici de la professió.
En aquesta línia d’actuacions, durant l’any 2016 i amb voluntat de continuar el proper, s’han
sol·licitat tant als Serveis Territorials del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya com als nostres col·legiats, dades relatives a les suspensions de les vistes i als
retards en l’inici de les mateixes, de totes les jurisdiccions del partit judicial de Tarragona, El
Vendrell i Valls.
La Comissió també treballa per impulsar millores i establir acords de col·laboració que
permetin una intervenció efectiva. En aquest sentit, la CRAJ ha establert convenis amb el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Fiscalia o els representants dels Mossos
d’Esquadra.
D’altra banda, i en exercici de les seves funcions, els representants de la CRAJ, van assistir a
les reunions que periòdicament són convocades des del Consell dels Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya, com a integrants de la Comissió Mixta formada amb la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que té com a finalitat constatar els
problemes o incidències que els advocats puguin haver tingut en els jutjats o tribunals i
iniciar els tràmits necessaris per a buscar una solució davant les instàncies competents.
En un altre ordre de qüestions, els representats de la Comissió, també van assistir a les
Jornades Nacionals de la CRAJ que es celebren anualment. Aquest any, el 29 de juny a
Mataró, sota el lema “Junts, millor justícia", es va donar el tret de sortida a les XI Jornades
Nacionals de les Comissions de Relacions amb l'Administració i la Justícia.
Es van tractar diferents qüestions de transcendent actualitat a nivell nacional. D'una banda,
l'aplicació de les directives europees en matèria de dret penal i en concret l'assistència al
detingut; d'altra banda la tutela judicial efectiva del dret d'estrangeria amb especial
incidència al problema dels refugiats i Centres d'Internament d'Estrangers, i finalment sobre
la digitalització de la Justícia i més concretament sobre Lexnet i l'expedient electrònic en les
diferents CCAA.

