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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI DE 

L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – 

SETEMBRE 2015 

 

 La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 8 i 22 de setembre. 

La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat reunions el 15 i 29 de setembre. 

 

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 22 de setembre de 2015 és de 24.268 persones col·legiades, de 

les quals 16.601 són exercents i 7.667 no exercents.  

 

 La Junta de Govern ha acordat prorrogar els Convenis de Col·laboració següents: 

 

- Conveni marc de col·laboració signat amb la Fundación Fernando Pombo i la 

Fundación Profesor Uría, que té per objecte l’establiment d’un compromís de 

col·laboració entre les entitats signants per al disseny i execució de programes 

mitjançant els quals els voluntaris d’aquestes i, si escau, de manera conjunta, 

puguin desenvolupar una tasca social en benefici de diverses persones i 

col·lectius desfavorits. 

 

- Conveni marc de col·laboració signat amb el Consejo General del Poder 

Judicial (CGPJ), que té per objecte el subministrament al Col·legi per part del 

Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del CGPJ d’aquelles sentències 

en matèria de Dret penal de menors que hagin estat dictades per les diferents 

Seccions de les Audiències Provincials i pel Tribunal Suprem. 

 
- Conveni amb el Fondo de Garantía Salarial per a l’establiment d’un sistema de 

presentació de sol·licituds de prestacions de garantia salarial. 
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- Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Gavà, que té per objecte 

establir les bases d’un marc de cooperació entre ambdues Institucions per tal 

que el Col·legi coordini i sol·liciti de forma centralitzada per als seus col·legiats 

la realització dels tràmits per a l’obtenció dels informes sobre accidents de 

trànsit que tramiti la policia local de Gavà, mitjançant tramitació telemàtica. 

 

- Conveni de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació 

Institut d’Educació Contínua per organitzar conjuntament un Màster 

universitari, d’acord amb la Llei 34/2006, que permeti els estudiants que el 

superin, prèvia realització de les proves legalment previstes i de la 

corresponent col·legiació, exercir la professió d’advocat. 

 
- Conveni de col·laboració amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de 

Catalunya per a la utilització de l’equipament GEPA (Garantia d’Espai per a la 

Preservació de l’Accés). 

 
- Conveni de col·laboració amb el Ministeri de l’Interior (Direcció General de la 

Policia, Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres) pel qual s’estableixen 

les condicions de funcionament del Servei d’Orientació Jurídica en el Centre 

d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca de Barcelona. 

 
- Conveni de col·laboració amb la Fiscalia de la Comunitat Autònoma de 

Catalunya per a la realització en la Fiscalia Provincial de Barcelona de les 

pràctiques externes del programa formatiu que imparteix el Col·legi mitjançant 

la seva Escola de Pràctica Jurídica. 

 
Igualment, la Junta de Govern ha aprovat la signatura dels Convenis de 
Col·laboració següents: 

- Conveni marc de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per al 2015 per 

al Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), amb la 

finalitat d’oferir una atenció especialitzada en temes de migració internacional -

immigració, emigració, retorn i refugi- adreçat tant a la població estrangera 

com a la població amb nacionalitat espanyola. 
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- Conveni de col·laboració amb l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates, 

en matèria de la publicació on-line d’actualitat jurídica, legislativa i d’activitats 

formatives, així com d’organització d’activitats d’interès comú en l’àmbit 

professional o jurídic. 

 
 Campanya “Mai caminaràs sol” . La Junta de Govern ha aprovat que els despatxos 

d’advocats/des col·legiats/des a l’ICAB puguin personalitzar el cartell de la campanya 

publicitària “Mai caminaràs sol”, impulsada des del Col·legi amb l’objectiu de donar a 

conèixer a la societat que l’advocat és l’únic professional que pot acompanyar al 

ciutadà durant tot un procediment jurídic i que sempre està al seu costat. 

 

 Creació d’un Registre d’advocats per prestar assistència jurídica a desplaçats i 

refugiats. Sensibilitzats per l’actual drama humanitari generat pels milers de 

desplaçats a l’Europa Occidental pels conflictes bèl·lics en els seus països d’origen, el 

Consell General de l’Advocacia Espanyola i l’ll·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona han acordat la creació d’un registre d’advocats interessats en prestar 

assistència jurídica a desplaçats i refugiats.  

 
En aquest Registre s’inscriuran advocats i advocades especialitzats en immigració i 

protecció internacional i que tinguin, també, coneixement de idiomes, ja que els 

advocats i advocades inscrits en ell prestaran la seva assistència jurídica tant a nivell 

local i nacional com en els anomenats hotspots (punts calents europeus), per 

col·laborar in situ amb els advocats i autoritats dels països afectats, si així ho 

sol·licitessin.  

 De conformitat amb el que estableixen els articles 69.3 i 78.1 dels Estatuts col·legials, 

la Junta de Govern ha aprovat la següent distribució de responsabilitats en la gestió 

col·legial: 

 

Àrea d’Internacional 

Sr. Jani Trias Arraut 

Sr. Josep Llàcer i Morell  
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Àrea de Formació 

Sra. Esther Palmés i Bosch 

Sr. Josep Guiu Badia 

  

Àrea de Responsabilitat Civil 

Sra. Julia Herrero Alcorta 

  

Àrea de Mediació – Centre de Mediació (CEMICAB)   

Sra. Mercè Claramunt Bielsa 

  

Assessoria Jurídica 

Sra. Gemma Solanas Romero 

Sr. Josep Guiu Badia 

  

Bibliotecària 

Sra. Elena Moreno i Badia 

  

Borsa de Treball- Servei d’Ocupació i Orientació Professional 

Sra. Carme Adell Artiga  

 
Comissió d’Advocats d’Empresa 
 

Sr. Jani Trias Arraut  

Sra. Blanca de Olivar Oliver 

  
Comissió d’Advocats Mediadors 

Sra. Mercè Claramunt Bielsa 
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Comissió d’Advocats Sèniors 

Sra. Rosa M. Barberà Ramos 

  

Comissió d’Arbitratge 

Sr. Rafael Espino Rierola 

  

Comissió d’Estrangeria 

Sra. Gemma Solanas Romero 

  

Comissió d’Honoraris  

Sra. Eva Pous i Raventós 

Sra. Elena Moreno i Badia 

   

Comissió d'Intermediació, Responsabilitat i Assegurança Col·legial (CIRAC) 

Sra. Julia Herrero Alcorta 

  

Comissió d’Intrusisme 

Sr. Jorge Navarro Massip 

  

Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de 
l’Advocacia   

Sra. Esther Palmés i Bosch 

  

Comissió de Dones Advocades   

Sra. Esther Palmés i Bosch 
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Comissió de Deontologia   

Sr. Jorge Navarro Massip 

  

Comissió de Dret Penitenciari 

Sra. Blanca de Olivar Oliver 

  

Comissió de Drets de la Gent Gran 

Sra. Rosa M. Barberà Ramos 

  

Comissió de Drogues   

Sra. Esther Palmés i Bosch 

  

Comissió de Justícia Penal Internacional 

Sr. Josep Llàcer i Morell  

  

Comissió de la Memòria Històrica 

Sr. Josep Llàcer i Morell  

  

Comissió de Normativa 

Sr. Jorge Navarro Massip 

Sra. Gemma Solanas Romero 

Sra. Blanca de Olivar Oliver 

Sr. Josep Guiu Badia 

  

 

 



   

8 
 

Comissió de Prospectives Socioprofessionals   

Sra. Carme Adell Artiga 

Sr. Jani Trias Arraut 

 

Comissió de Protecció dels Drets dels Animals 

Sra. Esther Palmés i Bosch 

  

Comissió de Relacions amb les Administracions i la Justícia (CRAJ) 

Sra. Eva Pous i Raventós 

Sra. Julia Herrero Alcorta 

  

Comissió del Servei de Defensa d’Ofici  

Sra. Mercè Claramunt Bielsa 
  

Comissió per a la Cooperació i el Desenvolupament (0,7%) 

Sr. Josep Guiu Badia 

  

Comissió per a la Igualtat de Drets dels Nous Models de Família 

Sra. Carme Adell Artiga 

  

Delegacions  

Sra. Carme Adell Artiga  

Sra. Eva Pous i Raventós 

 

Grup de l’Advocacia Jove (GAJ) 

Sr. Josep Llàcer i Morell  
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Món Jurídic  

Sra. Blanca de Olivar Oliver 

 

Oïdora de Comptes 

Sra. Carme Adell Artiga 

 

Tresorer 

Sr. Josep Capdevila Francàs                                                                      
                          

 Creació d’una Comissió Mixta entre Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona i l’Il·lustre Col·legi dels Procuradors dels Tribunals de Barcelona. La 

Junta de Govern ha aprovat la constitució d’una Comissió Mixta amb l’Il·lustre Col·legi 

de Procuradors dels Tribunals de Barcelona per a la recerca de solucions a la situació 

dels refugiats que arriben a Europa i per establir i impulsar un pla d’actuació conjunt 

en aquest àmbit. 

 

 Estatuts col·legials. La Junta de Govern ha acordat comparèixer en el recurs 

contenciós administratiu que se segueix en la Secció 5ena de la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya interposat per 

l’Associació Altodo Catalunya contra la Resolució JUS/689/2015, de 10 d’abril, per la 

qual es declaren adequats a la legalitat i s’inscriuen en el Registre de Col·legis 

Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona, aprovats en Junta General Extraordinària de 4 i 6 de febrer 

de 2015. 

 
 Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ). La Junta de 

Govern ha nomenat la col·legiada senyora Carmen Sánchez García com a nova vocal 

de la CRAJ. 
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 Comissió de la Memòria Històrica. La Junta de Govern ha nomenat el col·legiat 

senyor Vidal Masramon Carmona com a nou membre de la Comissió de la Memòria 

Històrica de l’ICAB. 

 
 Col·laboració amb el 40è Aniversari del Congrés de Cultura Catalana. La Junta 

de Govern ha aprovat un programa de col·laboració institucional amb els actes i 

activitats organitzades per commemorar el 40è aniversari del Congrés de Cultura 

Catalana, amb la finalitat d’impulsar la reflexió al voltant dels reptes de la cultura 

catalana avui i de posar en relleu el valor del llegat del Congrés de Cultura Catalana, 

promogut pel Col·legi durant en mandat del degà senyor Miquel Casals i 

Colldecarrera. 

 
 Àrea de Formació. La Junta de Govern ha atorgat el concurs per proveir de bases de 

dades als alumnes de l’Escola de Pràctica Jurídica a les ofertes presentades per 

Wolters Kluwer - La Ley; Thomson Reuters Aranzadi, Tirant Online i Vlex. 

 
 Convocatòria dels Premis Jurídics 2015. La Junta de Govern ha convocat l’edició 

2015 dels premis “Memorial Degà Roda i Ventura” i “Duran i Bas per a noves 

promocions”.   

 

El “Premi Jurídic Memorial Degà Roda i Ventura 2015” està destinat a guardonar un 

article, assaig o llibre que versi sobre col·legis professionals i l’exercici de les 

professions liberals, especialment l’advocacia, publicat en el territori de l’Estat 

espanyol i escrit en qualsevol de les llengües oficials d’aquest entre l’1 de gener i el 

31 de desembre de 2015. Podran optar amb aquest Premi, dotat amb 3.000 euros, els 

llicenciats/des i graduats/des en Dret i els estudiants d’una Facultat de Dret. 

El “Premi Duran i Bas per a noves promocions 2015” està destinat a ajudar a la 

realització d’un treball sobre un tema de Dret privat. Podran optar al Premi, dotat amb 

3.000 euros, els col·legiats i col·legiades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona que hagin obtingut el seu títol de llicenciat o graduat en Dret en l’any de la 

convocatòria o en els tres anteriors. 
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En amb dos casos, el termini de presentació dels treballs finalitza el 7 de gener de 

2016.  

La Junta de Govern ha convocat també “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret 

civil català”, el “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret administratiu general 

o de la Generalitat de Catalunya” i el “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició 

Extraordinària 2015 sobre El dret d’asil a Europa”. 

En tots tres premis, als quals podran optar-hi els advocats/des, llicenciats/des i 

graduats/des en Dret i estudiants de Dret, el termini de presentació dels treballs 

finalitza el 15 de desembre de 2015. 

L’edició del “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2015 sobre Dret civil català”, té dues 

modalitats. La modalitat A, dotada amb 6.562 euros, està destinada a guardonar les 

millors monografies inèdites o publicades entre l’1 de setembre de 2014 i el 15 de 

desembre de 2015 que es presentin a concurs en matèria de Dret civil català. La 

modalitat B, que consta de dos premis de 3.281 euros cadascun d’ells, està destinada 

a guardonar els dos millors projectes d’investigació presentats a concurs en matèria de 

Dret civil català. 

L’edició del “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2015 sobre Dret administratiu general o de 

la Generalitat de Catalunya” té també dues modalitats. La modalitat A, dotada amb 

6.412 euros, està destinada a guardonar les millors monografies inèdites o publicades 

entre l’1 de setembre de 2014 i el 15 de desembre de 2015 que es presentin a concurs 

en matèria de Dret administratiu general o de la Generalitat de Catalunya. La modalitat 

B, que consta de dos Premis de 3.206 euros cadascun d’ells, està destinada a 

guardonar els dos millors projectes d’investigació presentats a concurs en matèria de 

Dret administratiu general o de la Generalitat de Catalunya. 

L’edició del “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Extraordinària 2015” està dotat amb 

3.303 euros, i està destinat a guardonar el millor projecte d’investigació presentat a 

concurs en matèria “El dret d’asil a Europa: estudi comparat i propostes de reforma”. 

Les bases completes d’aquests premis poden consultar-se a la pàgina web corporativa 

ww.icab.cat. 
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 Comissió de Dret penitenciari. La Junta de Govern, de conformitat amb el que 

preveu l’article 12 del seu Reglament i altres normes concordants, ha  convocat 

eleccions per al proper dijous 12 de novembre de 2015 per proveir els càrrecs de 

president/a, vicepresident/a, secretari/ària-tresorer/a i vuit vocals de la Comissió de 

Dret Penitenciari. 

 
Així mateix, la Junta de Govern ha aprovat el “Protocol per a l’expedició i revisió de 

volants per visitar els interns en centre penitenciari”. 

 

 

 
Barcelona, setembre de 2015 

 

 


