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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE 

BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – GENER 2016 

 

 La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 12 i 26 de gener. 

La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat una reunió el 19 de gener. 

 

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: 

 

 El cens col·legial a 26 de gener de 2016 és de 24.295 persones col·legiades, de les 

quals 16.711 són exercents i 7.584 no exercents.  

 

 La Junta de Govern ha acordat les pròrrogues dels Convenis de Col·laboració 

institucional següents: 

- Convenis de col·laboració amb la Mutualidad General de la Abogacía que 

tenen per objecte establir mecanismes de col·laboració mútua en matèria 

d’intercanvi d’informació, formació, promoció, cessió d’espai i equipaments, i 

totes aquelles altres que poguessin ser d’interès per a ambdues institucions. 

- Conveni de col·laboració amb el Parlament de Catalunya que té per objecte 

optimitzar els recursos bibliogràfics i documentals d’ambdues institucions. 

- Conveni de col·laboració amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària per 

a la gestió informatitzada de les declaracions tributàries. 

- Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona per 

facilitar els tràmits que s'han de realitzar a Hisenda per mitjans telemàtics.  

- Conveni de col·laboració amb la Secretaría de Estado de Hacienda y 

Presupuestos (Dirección General del Catastro) per a facilitar la consulta i 

certificació de dades cadastrals.  

- Conveni de col·laboració amb l’Administración General del Estado, a través del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Dirección General de Política de la 

Pequeña y Mediana Empresa) per a promoure entre els col·legiats i societats 

professionals la prestació per part d’aquests dels serveis propis del PAIT i, en 

especial, per a la informació i assessorament per a la tramitació telemàtica 

d'empreses mitjançant el Document Únic Electrònic. 
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- Conveni de col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya per a la 

realització conjunta de les activitats formatives necessàries per a la consecució 

de l’acreditació de la capacitat professional pel títol d’advocat/da. 

- Conveni de col·laboració signat  amb el Tribunal Superior de Justícia Catalunya 

i  el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, en base al qual 

es constitueix una Comissió Mixta com a nexe dels col·lectius de l’advocacia i 

els òrgans judicials per a recollir propostes i incidències en l’àmbit de la 

Justícia. 

- Conveni (Protocol d’Actuació) signat amb el Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya i l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de 

Barcelona, relatiu a l’execució de les diligències de de llançament al partit 

judicial de Barcelona.  

 

 La Junta de Govern ha acordat aprovar la continuïtat de la prestació del Servei 

d’Intermediació en Deute de l’Habitatge (SIDH) durant el 2016 mitjançant la 

signatura d’un conveni amb la Diputació de Barcelona. 

 

 La Junta de Govern ha acordat col·laborar, com en anys anteriors, amb el 62è 

Concurs  Internacional de Musical Maria Canals, del Patronat del qual forma part el 

Col·legi. 

 

 La Junta de Govern, de conformitat amb les bases de les convocatòries 2015 dels 

Premis Jurídics Ferrer Eguizábal sobre Dret administratiu, Ferrer Eguizábal sobre Dret 

civil català, Ferrer Eguizábal-Edició extraordinària sobre Dret d’asil i Duran i Bas per a 

noves promocions, ha adoptat els acords següents: 
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1.- Nomenar com membres del Jurat del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret 

administratiu les persones següents: 

- Sra. Gemma Solanas Romero, diputada de la Junta de Govern. 

- Sr. Josep Llàcer Morell, diputat de la Junta de Govern. 

- Sr. Marc Vilar Cuesta, president de la Secció de Dret administratiu de la Comissió 

de Cultura de l’ICAB. 

- Direcció de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o persona en qui 

delegui. 

- Sr. Lluís Saura Lluvià, advocat i membres de la Comissió Jurídica Assessora. 

 

2.- Nomenar com a membres del Jurat del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre 

Dret civil català les persones següents: 

- Sra. Rosa M. Barberà Ramos, vicedegana. 

- Sr. Rafael Espino Rierola, secretari. 

- Hble. Sr. Josep D. Guàrdia i Canela, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i 

legislació de Catalunya. 

- Sr. Ramon Pratdesaba Ricart, president de la Secció de Dret Civil de la Comissió 

de Cultura i Formació de l’ICAB. 

 

3- Nomenar com a membres del Jurat del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal-Edició 

Extraordinària sobre Dret d’asil les persones següents: 

- Sra. Gema Solanas Romero, diputada. 

- Sra. Mercè Claramunt Bielsa, diputada. 

- Sr. Josep Maria de Dios Marcer, professor de Dret internacional privat de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

- Sr. Eduard Sagarra Trias, professor de Dret internacional públic de la Universitat 

de Barcelona. 
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4.- Nomenar com a membres de la Comissió Dictaminadora del Premi Jurídic 

Duran i Bas per a Noves Promocions les persones següents: 

- Sr. Rafael Espino Rierola, secretari. 

- Sr. Jani Trias Arraut, diputat de la Junta de Govern. 

- Sr. Jorge Navarro Massip, diputat de la Junta de Govern. 

- Sr. Daniel Vázquez Albert, vicepresident de la Secció de Dret Mercantil de la 

Comissió de Cultura de l’ICAB 

- Sr. Manuel Martínez Ribas, president de la Secció de Dret de les Tecnologies de 

la Informació i la Comunicació de la Comissió de Cultura de l’ICAB. 

 

 La Junta de Govern, de conformitat amb las bases de la 7a edició del Premi de 

treballs de recerca convocat per l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i 

Forenses Col·laboradors amb l’Administració de Justícia, ha designat el secretari, 

Sr. Rafael Espino Rierola i el tresorer, Sr. Josep Capdevila Francàs, per tal que, 

juntament amb el degà, formin part de l’esmentat Jurat. 

 

 La Junta de Govern ha designat la diputada Sra. Gemma Solanas Romero com a 

representant de l’ICAB en el Consell Municipal de l’Habitatge Social de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 La Junta de Govern ha aprovat el nou format i canvi de periodicitat de la revista Món 

Jurídic,  que ara serà bimensual, amb un increment de pàgines en cada exemplar. 

 
 La Junta de Govern ha aprovat definitivament el Reglament de la Comissió de 

Cultura i Formació de l’ICAB. 

 
 La Junta de Govern ha aprovat la creació de l’Oficina d’Atenció al Consumidor de 

Serveis Jurídics de l’ICAB sota la denominació “SERVICONSUM ICAB” que 

haurà d’estar en ple funcionament en un termini màxim de sis mesos. 

 
 La Junta de Govern ha acceptat la invitació del Institut Català d’Oncologia per formar 

part del Consell de Participació Ciutadana i ha designat la diputada Sra. Carme 

Adell com a representant de l’ICAB en l’esmentat Consell de participació. 
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 La Junta de Govern ha acordat atorgar la Medalla de la Corporació a les persones i 

organització següents: 

- Sra. Eva Labarta i Ferrer, advocada i ex secretària de l’ICAB. 

- Sr. Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya. 

- Foro Penal Venezolano, en homenatge al seu compromís amb la defensa dels 

drets humans i de l’Estat de Dret a Veneçuela, així com en reconeixement a la 

seva encomiable tasca en l’assistència jurídica pro bono a les persones 

detingudes arbitràriament. 

 
 La Junta de Govern ha acordat  designar les diputades Sra. Blanca de Olivar i Sra. 

Esther Palmés com a representants d’aquest òrgan de govern en el Jurat del Premi 

Memorial Pedro Martín García. 

 

Barcelona, gener de 2016 


