MARÇ 2021

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – MARÇ 2021
La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 2, 8 i 23 de març de 2021.
El cens col·legial a 31 de març de 2021 és de 24.009 persones col·legiades, de les
quals 17.008 són col·legiades exercents i 7.001 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:
Assemblea General
• Aprovar la Memòria d’activitats de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
corresponent a l’exercici 2020, així com presentar-la a l’Assemblea General Ordinària
que, de conformitat amb l’article 57.a) dels Estatuts col·legials, es convoca per a la seva
aprovació.
• Donar-se per assabentada de l’informe d’auditoria de comptes 2020 elaborat per BDO
Auditores SL.
• Aprovar els estats financers auditats i la liquidació pressupostària corresponents
a l’exercici 2020 que han estat formalitzats de manera conjunta pel tresorer i l’oïdora
de comptes del Col·legi, i presentar-los a l’aprovació de l’Assemblea General Ordinària
que es convoca de conformitat amb les previsions de l’article 57 a) dels Estatuts
col·legials.
• Aprovar el projecte de pressupost ordinari i de quotes col·legials per a l’exercici
2021, formalitzat conjuntament pel tresorer i l’oïdora de comptes, de conformitat amb
els articles 79 i 80 dels Estatuts col·legials i sotmetre el projecte de pressupost ordinari
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i de quotes col·legials per a l’exercici 2021 a l’aprovació de l’Assemblea General
Ordinària prevista a l’article 57.b) dels Estatuts col·legials.
• Donar-se per assabentada de l’informe presentat pel senyor Joan Maria Xiol Quingles,
defensor de la persona col·legiada, sobre les seves activitats i actuacions durant l’any
2020.
• De conformitat amb el que disposen els articles 56è, 57è, i 59è dels Estatuts de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i altres normes concordants, acordar la
convocatòria d’Assemblea General Ordinària per al 8 d’abril de 2021, a les 13.00
h, a la seu col·legial (carrer Mallorca, 283 de Barcelona i dependències annexes), amb
l’ordre del dia següent:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
ORDRE DEL DIA
Primer.- 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 2020.
Segon.- Examen i aprovació, si escau, del pressupost ordinari de la Corporació i de les
quotes col·legials per a l’exercici 2021.
Tercer.- Informe sobre les activitats i actuacions del defensor de la persona col·legiada
durant el 2020.
Quart- Nomenament de tres persones interventores, entre les assistents a l’Assemblea,
per a l’aprovació i la signatura de l’acta.
L’Assemblea es podrà seguir per videostreaming en directe a través de la pàgina web
col·legial.
Es convoca totes les persones col·legiades.
Nota: D’acord amb l’article 59è dels Estatuts col·legials, des de l’endemà de l’acord de
convocatòria de l’Assemblea fins al dia en què es dugui a terme, la documentació relativa a
l’Assemblea General Ordinària estarà a disposició de les persones col·legiades al Servei
d’Atenció Col·legial (c/ Mallorca, 283, planta baixa, horari de 9.00 h a 18.00 h, de dilluns a dijous
i de 9.00 h a 15.00 h els divendres). Igualment, pot consultar-se a la pàgina web del Col·legi
(www.icab.cat).
Fins al 18 de març de 2021 es podran presentar propostes o esmenes signades, com a mínim,
per cinquanta persones col·legiades, amb els requisits establerts a l’article 60è dels Estatuts
col·legials. Fins al 23 de març de 2021 les persones col·legiades podran presentar peticions
escrites d’informació referides als assumptes de l’ordre del dia (article 61è dels Estatuts
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col·legials). Les propostes o esmenes i les peticions escrites d’informació es podran presentar
davant del Registre General de l’ICAB (c/ Mallorca, 283, planta baixa, horari de 9.00 h a 20.00
h, de dilluns a divendres) o per correu electrònic a l’adreça assemblea@icab.cat
L’Assemblea es desenvoluparà de conformitat amb les normes sanitàries vigents en el moment
de la seva celebració.

•

Donar-se per assabentada del contingut del Pla de contingència i protocols
d’actuació per aplicació de mesures preventives de COVID-19 i del Pla
d’Actuació específic davant el COVID per l’Assemblea General de l’ICAB de 8
d’abril de 2021.
Convenis i acords de col·laboració
• Signar un Conveni de Col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
en virtut del qual la Comissió de Normativa de l’ICAB farà el seguiment de la
normativa professional i tècnica dels diferents òrgans legislatius i dels processos
relacionats amb l’aprovació de normativa que afecti els professionals de
l’arquitectura per tal que el Col·legi d’Arquitectes en pugui fer la difusió entre les
seves persones col·legiades.
• Subscriure l’Acord de col·laboració social en relació amb la utilització de la
plataforma de pagament i presentació telemàtica del govern de Cantabria amb
el Consell General de l’Advocacia Espanyola i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona per a la presentació i pagament d’autoliquidacions, així com per a la
presentació de declaracions, comunicacions o qualsevol altre document amb
transcendència tributària mitjançant la utilització de tècniques i mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics en representació de terceres persones.

•

Subscriure el Conveni de col·laboració social entre l’Agència Tributària de Galicia
i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a la presentació i pagament
d’autoliquidacions, així com per a la presentació de declaracions, comunicacions o
qualsevol altre document amb transcendència tributària mitjançant la utilització de
tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en representació de terceres
persones.

•

Subscriure el Conveni de col·laboració social entre l’Agència Tributària de les
Illes Balears i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a la presentació i
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pagament d’autoliquidacions, així com per a la presentació de declaracions,
comunicacions o qualsevol altre document amb transcendència tributària mitjançant
la utilització de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en
representació de terceres persones.
Altres acords
• Donar-se per assabentada de l’informe d’auditoria externa de qualitat UNE-EN
ISO 9001:2015 realitzada del 22 al 24 de febrer de 2021 per AENOR, amb l’obtenció
de la corresponent certificació sense cap no conformitat.
• Recolzar públicament la iniciativa la carta de presentació d'una campanya en què
estan treballant tot un seguit d’organitzacions internacionals d’advocats i col·legis de
l’advocacia per a la creació del Dia Internacional del Judici Just, que se celebrarà
el 14 de juny, i el Premi anual Ebru Timtik (l’advocada Azadí/Kurda, que va morir en
vaga de fam l'agost passa a la presó a Turquia).
• Adherir-se al Manifest per a la Igualtat d'Oportunitats en el Sector Jurídic de
l'Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s (EJE&CON).

Barcelona, març de 2021
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