CIRCULAR INFORMATIVA
Vist el contingut de la sessió del dia 22 d’octubre de 2008 de la Comissió del
Torn d’ofici, la Junta de Govern en sessió de data 27 d’octubre ha cregut
convenient recordar a tots els lletrats adscrits al Torn d’Assistència al detingut
les següents normes:

1r.- L’advocat de guàrdia ha d’estar plenament localitzable i a disposició
de les Comissaries de Policia i del Jutjat. Es recomana als lletrats de
guàrdia de detinguts i de víctimes de violència domèstica contactar amb les
dependències policials i judicials a l’inici de la jornada.

2n.- Tot i que l’art. 520 de la LECrim dona un termini de 8 hores per a que
l’advocat es personi, cal recordar que el propi article diu que l’advocat es
personarà en el termini més breu possible. La llibertat de la persona és un
dret fonamental, per tant, la detenció ha de durar el mínim temps
imprescindible.
Si el detingut és un menor d’edat, l’advocat de guàrdia especialista en menors
s’hi presentarà immediatament.

3r.- El servei de guàrdia és personal i no delegable.
Tot i que el Col·legi autoritza els canvis del servei de guàrdia prèvia la seva
comunicació, no està autoritzada la substitució sistemàtica en el servei de
guàrdia (regalar la guàrdia) en favor de lletrats del propi despatx o
col·laboradors habituals.
El Departament de Justícia de la Generalitat ja va endegar l’any passat unes
inspeccions sistemàtiques en els Col·legis en que es va detectar aquesta
anomalia.

4t.- Les llistes de dissabtes i festius són comunes per les tres zones.
Es recorda que el lletrat que figura a la primera posició s’encarrega de
realitzar les assistències de la zona A i que el que figura en segona posició
les assistències de les zones B i C.
En el tercer trimestre en que tenim tres advocats de guàrdia per a dissabtes i
festius el primer realitza les assistències de la zona A, el segon la zona B i el
tercer la zona C.
L’ordre és el que figura en el llistat de confecció trimestral.
La informació que apareix a la Web col·legial dona un llistat per ordre alfabètic i
només serveix de suport al llistat oficial que es confecciona cada tres mesos.

Si el cos policial demana erròniament la intervenció d’un lletrat que està de
guàrdia en una zona diferent, l’advocat haurà d’advertir de l’error als
funcionaris. Queda taxativament prohibit realitzar la guàrdia d’una altre
zona sense motiu justificat, la seva infracció comportarà que no es cobri la
intervenció realitzada.

5è.- Incompatibilitats.
Si un lletrat en servei de guàrdia aprecia una incompatibilitat en la defensa de
la persona detinguda que li ha estat designada localitzarà als altres companys
de guàrdia de detinguts a fi de que un d’ells realitzi l’assistència al detingut
incompatible. Aquesta circumstància s’haurà de fer constar a la butlleta
d’assistència.
Si no es pogués resoldre d’aquesta manera es contactarà en primer lloc amb el
Col·legi d’Advocats per cercar una solució i si és fora d’horari d’oficina
s’intentarà contactar amb el Diputat de Guàrdia o amb el President de la
Comissió.

6è.- Justificacions de les intervencions.
Les justificacions es presentaran immediatament al Col·legi i com a màxim
abans del dia 5 del mes següent a la intervenció professional a justificar.
El Col·legi no assumeix cap responsabilitat per la demora en presentar les
justificacions.
Sota cap concepte és podrà justificar una intervenció corresponent a un any
diferent al de l’actuació.
Les butlletes d’assistència hauran d’estar correctament omplertes, en cas
contrari, la Comissió Provincial d’AJG pot denegar l’AJG i es perdrà el dret a la
indemnització.

7è.- Incidències.
Qualsevol tipus d’incidència es comunicarà per escrit al Col·legi a fi de que la
Comissió corresponent en tingui coneixement i pugui realitzar les intervencions
necessàries per cercar una solució.
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