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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE 

L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – MAIG 2018 

 

 La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 8, 15 i 29 de maig. 

 

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 31 de maig de 2018 és de 23.995 persones col·legiades, de les 

quals 16.623 són  col·legiades exercents i 7.372 són col·legiades no exercents. 

 

 La Junta de Govern ha acordat la signatura d’un Conveni de Col·laboració entre 

l’ICAB i l’Ajuntament de Barcelona per impulsar les relacions entre l’advocacia i el 

cos de la Guàrdia Urbana. El Conveni preveu la constitució d’una Comissió Mixta amb 

representants del Col·legi i d’aquest cos policial. 

 
 La Junta de Govern ha acordat la signatura d’un Conveni d’Agermanament amb la 

Seul Bar Association. 

 
 La Junta de Govern ha acordat la signatura d’un Conveni entre l’Ateneu Barcelonès 

i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a patrocinar la V Jornada de 

Biblioteques Patrimonials.  

 
 La Junta de Govern ha acordat la incorporació del Honorable Senyor Carles Mundó 

Blanch com a nou membre de la Comissió de Normativa. 

 
 La Junta de Govern ha acordat satisfer les quotes anuals corresponents al 2018 de 

les entitats següents:  
 

International Bar Association  2.500 lliures esterlines  

Òmnium Cultural 300 euros 

Consell Català del Moviment Europeu  210 euros 

International Association of Young Lawyers- AIJA 650 euros 

International Association of Young Lawyers- AIJA (quota GAJ) 453, 75 euros 
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European Young Bar Association (EBYA)- quota GAJ- 500 euros 

 La Junta de Govern ha acordat la signatura d’un conveni de col·laboració entre 

l’ICAB i ENATIC-Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC que té per 

objecte establir línies eficaces de col·laboració i el marc per a la realització en comú 

d’activitats de divulgació, de formació i d’investigació, compartir relacions comunes i 

coneixement, posar en marxa conjuntament campanyes que redundin en benefici 

d’ambdues entitats amb l’objectiu de promoure en la societat i en l’advocacia un major 

coneixement de la transformació digital, del dret de les noves tecnologies i de la 

protecció de dades personals. 

 

 La Junta de Govern ha acordat la signatura la signatura d’un conveni de col·laboració 

amb el Cercle de Dones de Negocis per impulsar activitats relacionades amb el 

foment del paper de la dona professional i de negocis en la societat actual. 

 
 La Junta de Govern ha convocat el XX Concurs de Contes d’Advocats, d’acord amb 

les Bases següents: 

1.- El concurs és obert a tots els col·legiats, tant per als exercents com per als no 

exercents. 

2.- La temàtica dels contes és lliure però ha d'estar construïda en format conte o faula. 

3.- Els contes han d’ésser originals i inèdits, escrits en català o castellà, amb una 

extensió màxima de 10 pàgines en lletra Arial 11 i interliniat senzill.  En qualsevol cas, 

els autors són responsables de la seva autoria i originalitat dels contes presentats a 

concurs. 

4.- El termini de presentació de contes serà fins al 30 de desembre de 2018. 

5.- S'atorguen tres premis: 

1r premi: 1.200 € 

2n premi: 600 € 

3r premi: 300 €  

6. - Els contes o faules s'hauran d'escriure sota el nom d'un pseudònim i en un sobre 

tancat. A banda haurà de figurar el nom del col·legiat/da a qui correspon el pseudònim. 

7.- S'haurà de lliurar una còpia impresa al registre del Col·legi de l'Advocacia de 

Barcelona i també electrònica a través del mail comunicacio@icab.cat 

8.- El jurat estarà format per: 

Mª Eugènia Gay (degana) 

 Jordi Pina (vicedegà) 
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Joaquim de Miquel (bibliotecari) 

Núria Nolla (advocada que col·labora des de la primera edició) 

Guanyador de l'edició anterior 

Joan Oset 

 

 La Junta de Govern ha acordat designar el diputat senyor Alejandro Fuentes-Lojo i la 

diputada senyora Susana Ferrer com a representants del Col·legi en el Consell 

Ciutadà per a la sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 La Junta de Govern ha acordat designar el diputat senyor Alejandro Fuentes-Lojo i la 

diputada senyora M. Carmen Valenzuela com a representants del Col·legi en el 

Consell de l’Habitatge Social de Barcelona. 

 

 La Junta de Govern ha acordat convocar eleccions per proveir els càrrecs de l’òrgan 

de direcció de la Comissió d’Advocats de Responsabilitat Civil i Assegurances i la 

Comissió d’Advocats d’Empresa. Ambdues convocatòries poden ser consultades a 

la pàgina web col·legial. 

 
 La Junta de Govern ha acordat constituir un Grup de Treball, vinculat a la Comissió de 

Normativa i amb el suport administratiu d’aquesta, sobre Dret cooperatiu i de 

l’Economia social, per tal de crear a un espai o fòrum col·legial de trobada i debat dels 

companys i companyes interessats en aquesta matèria. Com a diputades responsables 

d’aquest Grup de Treball es designa les senyores Emma Gumbert i Susana Ferrer. 

 

 La Junta de Govern ha acordat aprovar les Resolucions següents adoptades per 

l’Assemblea General de la Fédération des Barreaux d’Europe (FBE): Resolució sobre 

Drets Humans a Turquia; Resolució sobre la intervenció del Servei d’Intel·ligència 

de Romania en actes de justícia; Resolució sobre Drets humans i Estat de Dret a 

Polònia -resolució conjunta de la CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) 

i la FBE- i la Resolució sobre la manca de reconeixement de les unions del mateix 

sexe a Bulgària. 

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

l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 
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 La Junta de Govern ha acordat convocar les Beques per a Estudis de Pràctica 

Jurídica i Màster de Família cursats durant el període acadèmic 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, maig de 2018 

 


