ABRIL 2019

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – ABRIL 2019
La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 2, 9, 16 i 30 d’abril.
El cens col·legial a 30 d’abril de 2019 és de 24.014 persones col·legiades, de les quals
16.745 són col·legiades exercents i 7.269 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:

 Donar-se per assabentada que el Deganat de l’ICAB ha assumit la presidència de la
Comissió del Torn d’Ofici del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de
Catalunya.

 En relació amb l’Assemblea General prevista per al proper 3 d’abril de 2019:
a) Admetre a tràmit la sol·licitud d’informació formulada per la senyora Vanessa
González Fornas, mitjançant escrit presentat, el passat 19 de març de 2019 –
RE2019/00009503, que sense dir-ho, es fa a l’empara de l’article 61.1 dels
Estatuts col·legials.
b) Admetre a tràmit la sol·licitud d’informació formulada pel Sr. Miguel Cervilla
Domínguez, mitjançant escrit presentat por correu electrònic adreçat a
l’adreça assemblea@icab.cat el passat 19 de març de 2019 a les 23:40
hores, que, que sense dir-ho, es fa a l’empara de l’article 61.1 dels Estatuts
col·legials.
c) Informar durant l’Assemblea General de 3 d’abril de 2019, 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
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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 2018; l’examen i
aprovació, si escau, del pressupost ordinari de la Corporació i de les quotes
col·legials per a l’exercici 2019, així com també informar sobre les activitats i
actuacions del defensor de la persona col·legiada durant l’any 2018.
 De conformitat amb les previsions de l’article 7 i següents del Reglament de règim
interior de les delegacions de l’ICAB proclamar la candidatura única presentada per als
càrrecs de delegat/da i sotsdelegat/da de la Delegació territorial de Santa Coloma
de Gramenet que ha estat presentada respectivament per Venancio Jesús Cortés
Martínez, col·legiat 16.221 i Jonatan Juiz Sánchez, col·legiat 32.213, i desconvocar les
eleccions fixades per al 7 de maig de 2019 declarant electa la candidatura única
presentada.
 De conformitat amb les previsions de l’article 7 i següents del Reglament de règim
interior de les delegacions de l’ICAB proclamar la candidatura única presentada per als
càrrecs de delegat/da i sotsdelegat/da de la Delegació territorial de Sant Boi de
Llobregat que ha estat presentada per respectivament per Andrés Morante Valverde,
col·legiat 22.392 i Désirée Slauka Triler Trujillo, col·legiada 26.625, i desconvocar les
eleccions fixades per al 6 de maig de 2019 declarant electa la candidatura única
presentada.
 Satisfer la quota anual 2019 de 400 euros a l’entitat Confederación Española de
Jóvenes Abogados (CEAJ); la quota anual 2018 de 1.280 euros al Centro
Iberoamericano (CIAR); la quota anual 2019 de 300 euros a Òmnium Cultural i la
quota 2019 per un import de 1.940 euros a l’entitat Unión Internacional de Abogados.
 Aprovar la reforma de l’auditori de la 8a planta de la seu col·legial de l’ICAB.
 Aprovar els següents nomenaments de representació institucional:
a) Designar la diputada senyora Susana Ferrer, responsable de l’Assessoria
Jurídica del Col·legi, com a representant de l’ICAB – via Associació Intercol·legial
de Col·legis Professionals de Catalunya - en el Consell Assessor de la
Comissió Facilitadora de l’Activitat Econòmica.
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b) Designar la col·legiada de l’ICAB senyora Dèlcia Capocasale com a delegada
del Col·legi en la ciutat de Nova York.

 Autoritzar la Comissió del Servei de Defensa d’Ofici per obrir una convocatòria per a la
inscripció d’advocats/des en el Servei Probono recollit en el Protocol de
Col·laboració signat entre el Col·legi i l’Institut Català d’Oncologia (ICO).
 Modificar el Reglament de la Comissió del 0.7%, aprovat per acord de Junta de Govern
de 26 de juliol de 2016, incorporant el nou mètode de càlcul, adoptat per acord de la
Junta de Govern de 13 de novembre de 2018, de la partida del 0,7% del pressupost
col·legial anual destinada als ajuts a projectes de cooperació jurídica en vies de
desenvolupament en què la base de càlcul serien només els ingressos procedents de
les funcions privades del Col·legi, descartant-se els de les funcions públiques i sense
incloure els corresponents a la pòlissa de RC de les persones col·legiades.

 En relació al XIè Premi Miquel Casals Colldecarrera d’Estudis Jurídics per a textos
sobre el dret privat propi dels Països Catalans, organitzat per la Fundació Congrés de
Cultura Catalana:
a)

Nomenar com a membres del Jurat d’aquest Premi al diputat senyor Frederic
Munné i a la diputada Núria Flaquer.

b) Realitzar aquest any una aportació econòmica de 1.200 euros per dotar una
part de l’import total del Premi que és de 3.000 euros.

Barcelona, abril de 2019
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