Renúncia a serveis/
aplicació del descompte
Barcelona ______ de __________________ de 20

.

Compareix al Servei d’atenció a la persona col·legiada de l'Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, l’advocat/da Sr./a. ______________________________________, col·legiat/da
exercent núm. __________, i manifesta el següent:
Que d’acord amb el què es va aprovar en la Junta General Ordinària de la Corporació,
celebrada el 19 de desembre de 2014, renuncia als serveis que es detallen a continuació, el
que suposarà un descompte del 7’5% per cada pack de serveis a que es renuncia, sobre la
quota operativa de l'Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona :


RENÚNCIA ALS SERVEIS QUE INCLOU EL PACK DE SOLUCIONS PROFESSIONALS
(7’5% de descompte):













Servei de préstec de Togues (100 %dte.)
Compra de toga (15% dte.)
Compte de correu electrònic professional amb domini icab.cat o icab.es incloent serveis icloud
Servei d’ocupació i orientació professionals incloent Borsa de Treball
Sales de reunions individuals o col·lectives. (25% dte.)
Productes de merchandising o productes ICAB. (15% dte.)
Accés a ordinadors de consulta i connexió a internet en els edificis judicials i Col·legials.
Xarxa wifi
Càlcul d’interessos
Tauler d’anuncis
Accés en condicions més avantatjoses per als serveis de Club ICAB, Axesor, E-evidence,
Banckup, Informa i Logalty.
Càrrega de dispositius mòbils.
Presentació d’expedients davant del Fons de Garantia Salarial (FOGASA)
Emissió presencial de passis de presó
Reconeixement de signatures
Accés a les Guies per als professionals: fiscalitat, protecció de dades, etc.
Calendari de Jutjats de Guàrdia i directori de Jutjats i Tribunals
Orientació en matèria d’estrangeria
Recolzament davant dels Jutjats, Tribunals i Administració Pública
Trobades de networking (25% dte.)
Pòlissa accidents pels advocats en servei de guàrdia de detinguts
Aparcament a la seu de l'ICAB (pàrquing interior i cantonada Palauet Cassades)















Acredito, mitjançant la documentació que adjunto , que sóc titular d’una pòlissa de
responsabilitat civil que cobreix el risc professional (article 9 de la Llei catalana
7/2006), i manifesto expressament sota la meva responsabilitat, que en seguiré sent
titular amb les mateixes o superiors condicions, mentre ostenti la condició
d’advocat/ada exercent.
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RENÚNCIA ALS SERVEIS QUE INCLOU EL PACK DE FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
(7’5% de descompte):















Formació continuada (25%dte.)
Formació especialitzada (10%dte.)
Formació en idiomes (10%dte.)
Accés al catàleg de recursos bibliogràfics jurídics
Bases de dades de legislació, jurisprudència i doctrina
Préstec bibliogràfic presencial
Préstec sense desplaçaments (10% dte.)
Actualitat jurídica i informació sobre subvencions, premis, beques i ajuts
Dossiers temàtics per especialitzacions jurídiques
Centre de Documentació (50% dte.)
Obtenció de documents doctrinals. (50% dte.)
Préstec interbibliotecari
Servei d’Alertes Jurídiques

La petició s’haurà de formalitzar abans de finalitzar el tercer trimestre de l’any anterior.
I en prova de conformitat, per ratificar la renúncia, signa el present document a Barcelona, el
______ de __________________ de 20
.
L'advocat/da
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