SETEMBRE 2020

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – SETEMBRE 2020
La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 1, 8, 14, 15, 17 I 29 de
setembre de 2020.
El cens col·legial a 30 de juliol de 2020 és de 24.084 persones col·legiades, de les
quals 16857 són col·legiades exercents i 7.227 són col·legiades no exercents.
Seguidament, de conformitat amb l’article 106 dels Estatuts col·legials, us
facilitem un extracte dels principals acords de la Junta de Govern d’interès
general:


Adherir-se al comunicat de la Comissió de Justícia Penal Internacional i de Drets
Humans de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona en relació amb la mort de
l’advocada turca senyora Ebru Timtik, condemnada l’any passat a 13 anys de presó
per “pertinença a banda armada” i que va iniciar una vaga de fam al febrer d’enguany
per demanar un judici just.



Donar-se per assabentada de la renúncia de la diputada senyora Olga Arderiu. La
Junta de Govern vol agrair a la companya Olga Arderiu la tasca realitzada durant els
darrers anys al servei del Col·legi i de l’advocacia.



Nomenar la diputada senyora Núria Flaquer, diputada responsable de la Comissió de
Dones Advocades.



Nomenar el diputat senyor Frederic Munné, diputat responsable de la Comissió de
Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia.
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Donar-se per assabentada que el Jurat del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2019 sobre
Dret Civil català, integrat pel senyor Eudald Vendrell Ferrer, advocat i acadèmic electe
de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, pel senyor Màrius Miró i Gili,
advocat, per la senyora Núria Flaquer Molinas, advocada i diputada de la Junta de
Govern de l’ICAB i pel senyor Alejandro Fuentes-Lojo Rius, advocat i diputat de la Junta
de Govern de l’lCAB, reunit el 27 de juliol de 2020, ha atorgat ex aequo el Premi Ferrer
Eguizábal 2019 a la millor monografia publicada o inèdita sobre Dret Civil català
a:
•Sra. Rosa Barceló Compte per la seva monografia “Ventaja injusta y protección de la
parte débil del contrato”.
•Sr. Guillem Izquierdo Grau per la seva monografia “La división y la temporalidad del
dominio: la propiedad temporal del Código Civil de Cataluña”.
El lliurament del Premi s’efectuarà en un acte organitzat per l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona durant el darrer quadrimestre d’aquest any.



Donar-se per assabentada dels sis escrits de petició d’informació presentats per les
persones col·legiades senyora Vanessa González Fornas, senyor Miguel Cervilla
Domínguez, senyor Toni Pons Pujol, senyora Bibiana Domingo Barbena, senyor Antoni
Fitó Baucells i senyor Robert Sabata Gripekoven a l’empara de l’article 61 dels Estatuts
col·legials en relació amb l’Assemblea General Ordinària del proper 17 de setembre de
2020 i acordar respecte a cadascú d’ells informar durant l’Assemblea General de
data 17 de setembre de 2020, amb els límits establerts en la normativa d’aplicació,
especialment en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb caràcter
previ a la votació del primer punt de l’ordre del dia, sobre aquelles peticions d’informació
que reuneixin els requisits establerts per l’article 61.1 dels Estatuts col·legials, el qual,
juntament amb la presentació per escrit i dins del termini dels 10 dies hàbils següents
a la convocatòria de l’Assemblea General, exigeix que les peticions d’informació
estiguin referides als assumptes de l’ordre del dia de l’Assemblea General que, en
aquest cas, és l’examen i aprovació, si escau, de la gestió anual de la Junta de Govern,
la memòria d’activitats, els estats financers i la liquidació del pressupost corresponents
a l’exercici 2019; Examen i aprovació, si escau, del pressupost ordinari de la Corporació
i de les quotes col·legials per a l’exercici 2020, així com també informar sobre les
activitats i actuacions del defensor de la persona col·legiada durant l’any 2019.
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Donar-se per assabentada del contingut del Pla de contingència i protocols
d’actuació per aplicació de mesures preventives de COVID-19 a l’Assemblea de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i del Pla d’actuació específic davant el
COVID per l’Assemblea General de l’ICAB de 17 de setembre de 2020, aprovant
l’organització de les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària de 17 de setembre
de 2019 de conformitat amb els esmentats plans.



Aprovar la publicació en la pàgina web del Col·legi del Decàleg de mesures
sanitàries d’aplicació a les Assemblees i l’explicació de la declaració responsables
que signaran els assistents, per a general coneixement de les persones col·legiades.



Donar-se per assabentada l’escrit presentat per la senyora Vanessa Gonzalez Fornas,
en nom propi i d’altres persones col·legiades més, amb registre d’entrada 16/09/2020
RE2020/0001487, en què sol·licita la suspensió immediata de l’Assemblea General
Ordinària, de liquidació pressupostària 2019 i pressupost de 2020, així com denegar la
suspensió sol·licitada.



Participar en una nova edició de la campanya solidària “Una poma per la vida” que
aquesta edició incorpora com a novetat “pomes amb missatges especials”, impulsada
per la Fundació Esclerosi Múltiple amb la comanda solidària de 600 pomes, per
distribuir-les el proper 16 d’octubre entre les persones treballadores de l’ICAB i a les
dependències col·legials dels Edificis Judicials i a les delegacions per a les persones
col·legiades.



Nomenar el vicedegà senyor Joaquim de Miquel Sagnier com a vocal representant de
l'ICSB en Alter Mútua dels Advocats.



Nomenar la diputada senyora Carmen Valenzuela com a representant en la Comissió
de VIDO i Igualtat del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya.



Nomenar el diputat senyor Frederic Munné com a representant en la Comissió de Drets
Humans del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i com a
representant en el Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de
la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.
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Acordar la convocatòria 2019 per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació
jurídica amb pobles en via de desenvolupament (0,7%) per un import de 31.058,58
euros.

Barcelona, setembre de 2020
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