MAIG 2017

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – MAIG 2017
•

La Junta de Govern del Col·legi ha celebrat sessions el 2, 16 i 30 de maig.
La Comissió Permanent de la Junta s’ha reunit el 9 i 23 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 2 de maig de 2017 és de 24.180 persones col·legiades, de les
quals 16.606 són col·legiades exercents i 7.574 són col·legiades no exercents.

•

La Junta de Govern ha aprovat convocar les beques per al Curs d’Especialització en
Arbitratge modalitat on-line, organitzat per l’ICAB i els Il·lustres Col·legis d'Advocats
de Madrid, Màlaga, València i del Senyoriu de Biscaia, que tenen com a finalitat oferir
una formació específica en aquesta matèria, que permeti als alumnes que el cursin
adquirir un coneixement en profunditat sobre aquesta via de solució de conflictes,
dotant-los les habilitats necessàries per intervenir com a lletrats de part o com a àrbitres
en procediments arbitrals.

•

La Junta de Govern ha aprovat crear la Secció col·legial de Compliance, que tindrà,
entre d’altres, els objectius següents:
▪

Crear un grup de debat en què compartir les experiències i els dubtes que
sorgeixin en aplicació de les normes de Compliance en l’empresa.

▪

Delimitar criteris que unifiquin l’actuació dels advocats/des i puguin facilitar el
treball de les persones que desenvolupen la seva activitat en qualsevol de les
àrees de la persona jurídica que resultin afectats pel Compliance, així com de
les persones que ocupin o desenvolupin les funcions de “Compliance officer”.

▪

Col·laborar en la formació dels companys/es que estiguin interessats/des en
especialitzar-se en aquesta matèria i oferir pautes que permetin a les persones
col·legiades de l’ICAB liderar aquest nou sector d’activitat.
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▪

Crear un fòrum transversal d’especialistes en què sorgeixin idees i iniciatives que
potenciïn la imatge de l’advocat/da expert/a en Compliance davant les
institucions i ciutadans.

▪

Investigar i orientar sobre el paper que desenvolupa l’advocat/da en les diverses
fases i posicions dels Sistemes de Compliance: el seu paper i expectatives en
les àrees i departaments de Compliance, en l’àmbit de l’auditoria, disseny i
implementació de Sistemes, en matèria de consultoria externa i en el camp del
peritatge judicial.

▪

Definir la posició legal dels advocats/des en cada un dels anteriors rols
(responsabilitats legals, professionals i contractuals) i també col·laborar en la
definició del paper dels advocats/des d’empresa davant la introducció del Legal
Compliance en les organitzacions.

▪

Analitzar la influència que exercirà el Legal Compliance en la resta de les
disciplines jurídiques: com influirà en la responsabilitat penal de les persones
jurídiques, en el bon govern corporatiu, en la gestió de riscos mediambientals,
en la seguretat i igualtat en la feina, etc...

▪

Facilitar a tots els advocats/des que no s’especialitzin en Legal Compliance eines
de coneixement adequades per a afrontar els reptes que suposarà als seus
clientes las generalització dels sistemes de Compliance.

Igualment, la Junta de Govern acorda nomenar una Junta Gestora, a fi d’impulsar
l’organització d’aquesta nova Secció i de gestionar el seu funcionament fins a la
celebració de les primeres eleccions per proveir l’òrgan de direcció de la Secció, amb la
composició següent:
Presidents
Ester Palmés Bosch, diputada de la Junta de Govern
Jorge Navarro Massip, diputat de la Junta de Govern
Vicepresidents
Isabel Vizcaíno González
Francesc Bonatti Bonet
Secretari
Jaume Antich Soler
Vocal
Emilio Zegrí de Olivar.
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Així mateix, la Junta de Govern acorda obrir un termini fins al 31 de desembre de 2017
per tal que els col·legiats i col·legiades que ho desitgin puguin incorporar-se a la nova
Secció de Compliance i conformar d’aquesta manera el primer cens de la nova Secció,
i un cop constituït, convocar les primeres eleccions per proveir el seu òrgan de direcció.
•

La Junta de Govern ha acordat designar el secretari, senyor Rafael Espino i el tresorer,
senyor Josep Capdevila, com a membres del Jurat del XIIè Premi Miquel Casals
Colldecarrera d’Estudis Jurídics per a treballs publicats sobre el dret privat propi dels
països catalans durant el període 2015-2016, convocat per la Fundació Congrés de
Cultura Catalana amb la col·laboració de l’Il·lustre Consell de Col·legis de l’Advocacia
de Catalunya, l’Excma. Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

•

La Junta de Govern ha aprovat la pròrroga dels Convenis institucionals següents:
-

Conveni de col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya en
l’organització conjunta del Màster Universitari en Advocacia.

-

Conveni de col·laboració amb Alter Mutua dels Advocats de Catalunya.

-

Conveni de col·laboració amb el Banc de Sabadell per tal de facilitar a les
persones col·legiades i empleats de l’ICAB una sèrie de productes financers en
condicions més avantatjoses que a la resta de clients de l’entitat bancària.

-

Conveni amb la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en virtut
del qual s’acorda la creació d’una Comissió Mixta entre ambdues Institucions
per a tractar propostes, queixes i problemes de comú interès, elaborar protocols
comuns d’actuació i coordinació, i, en general, impulsar una actuació conjunta
per a la millora i modernització de l’Administració de Justícia.

-

Conveni de col·laboració amb el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, amb
l’objectiu d’establir les mesures oportunes per a la col·laboració entre ambdues
institucions i incrementar les relacions pel que fa a les activitats de formació,
investigació i intercanvi científic.

•

La Junta de Govern ha acordat designar com a representant del Col·legi en el Grup
de Treball sobre l’Envelliment del Consell de Benestar Social de l’Ajuntament de
Barcelona l’advocat senyor Miquel Puigggalí Torrentó, president de la Comissió de
Drets de la Gent Gran de l’ICAB.
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•

La Junta de Govern ha acordat aprovar la concessió d’ajuts als projectes de
cooperació al desenvolupament a les entitats que es relacionen seguidament, el
finançament dels quals suposa la despesa d’un 65,82% del pressupost de 2017
quedant un restant de 52.589,97 Euros.

•

Entitat

Projecte

Import Ajut atorgat

Fundación
sonrisas de
Bombay

Jump to Justice (J2J) - Justícia global als
slums de Bombai

5.000,00 €

Associació
catalana per la
pau

Exigint des de la participació de les
víctimes, l'adequada implementació de la
Unidad de busqueda de personas
Desaparecidas a Colòmbia

21.000,00 €

Zerca y lejos

Protección jurídica frente a la violencia
contra el menor y la mujer, en las
comunidades ribereñas periurbanas de
Santo Tomás, Iquitos.

46.757,58 €

Associació
Cooperació

Acciones legales y de incidencia ciutadana
para la defensa de mujeres sin acceso a la
justícia en el Salvador.

28.515,00 €

La Junta de Govern ha acordat desconvocar les eleccions inicialment previstes per al 6
de juny de 2017 per proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de la Comissió
d’Advocats de Responsabilitat Civil i Assegurances i proclamar electa per a un
mandat de només 1 any la candidatura única presentada integrada pels companys i
companyes següents:
Presidenta
Cándida García Pérez
Vicepresident
Fernando García Molinos
Secretaria
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María Pilar Cuadrado García
Vocals
Cristina Molins Aixandri
Cristina Tejedor García
Albert Mas Casanova
Judith Serra Pallàs
Emili Moragas Freixa
Lucía García Quinto
León Fuertes Vernia
Mònica Martorell Poncet
Luis Rodríguez Pitarque
Jordi Calsamiglia Blancafort
Un cop transcorregut aquest any, es convocaran noves eleccions per proveir els càrrecs
de l’òrgan de direcció de la Comissió d’Advocats de RC i Assegurances.
•

1.- De conformitat amb l’article 92 dels Estatuts col·legials i altres normes concordants,
la Junta de Govern ha acordat convocar eleccions per al 28 de juny de 2017, amb
la finalitat de proveir els càrrecs de degà o degana, de vicedegà o vicedegana, de
secretari o secretària i de tretze diputats o diputades, en els termes següents:
2.- Són persones electores totes les persones col·legiades que el dia de la convocatòria
de les eleccions no estiguin inhabilitades. La condició d’exercent o no exercent també
s’ha de referir al dia de la convocatòria.
3.- Poden ser persones candidates totes les persones electores que compleixin els
requisits establerts en l’article 70 dels Estatuts col·legials, segons el qual poden ser
membres de la Junta de Govern les persones col·legiades exercents amb domicili
professional dins de l’àmbit territorial del Col·legi que, en el moment de ser proclamades
candidates, reuneixin els requisits següents:
a) Estar al corrent de les obligacions col·legials.
b) Acreditar una antiguitat mínima i sense interrupció com a persones col·legiades
exercents a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb un domicili professional
en la demarcació col·legial, de tres anys per al càrrec de diputat o diputada, de cinc anys
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per al càrrec de secretari o secretària i de deu anys per als càrrecs de degà o degana i
de vicedegà o vicedegana.
Els anys d’antiguitat han de ser immediatament anteriors a la data de la seva
proclamació com a persones candidates.
c) No estar inhabilitades.
No poden ser persones candidates els membres de la Junta de Govern, així com els del
Comitè Electoral que estiguin en l’exercici del càrrec en el moment de convocar-se les
eleccions.
4.- Les candidatures han de ser per a degà o degana, per a vicedegà o vicedegana, per
a secretari o secretària o per a diputat o diputada i es poden presentar individualment o
conjuntament en una sola llista, si bé en aquest últim supòsit les llistes són obertes. Les
llistes de les candidatures, de conformitat amb l’article 96 dels Estatuts col·legials, han
de respondre a criteris de paritat d’acord amb la normativa vigent aplicable.
5.- Les candidatures han de ser signades per les persones candidates, amb indicació
del seu número de col·legiació, i no s’accepta la candidatura d’una mateixa persona
simultàniament per a més d’un càrrec.
6.- Les candidatures s’han de presentar en el Registre del Col·legi (Carrer Mallorca, 283,
planta baixa, Barcelona) des de l’endemà del dia de la convocatòria fins que comencin
els vint dies naturals anteriors a la data assenyalada per a la celebració de les eleccions,
és a dir, fins a les 24 h del 7 de juny de 2017.
7.- Durant la Jornada electoral del 28 de juny, les persones electores poden emetre el
seu vot a la seu central de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Carrer
Mallorca, 283, Barcelona) entre les 9 i les 21 h, en què es tancaran les urnes.
D’acord amb l’article 97.3 dels Estatuts col·legials, les persones electores també poden
votar el 28 de juny a la seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona a la Ciutat
de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat (Gran Via de les Corts Catalanes,
111, Edifici P, 1a planta, Barcelona) i a la seu de totes les Delegacions territorials.
L’horari de votació a la Ciutat de la Justícia i a les Delegacions territorials serà de 9 a 14
h, en què es tancaran les urnes.
Les seus de les Delegacions territorials són les següents:
· Delegació d’Arenys de Mar.- C/ Auterive, s/n (Edifici Jutjats).
· Delegació de Badalona.- C/ Prim, 40 (Edifici Jutjats).
· Delegació de Berga.- Pla de l’Alemany, 29 (Edifici Jutjats).
· Delegació de L’Hospitalet de Llobregat/Cornellà.- Ciutat de la Justícia, edifici H
Carrilet 2, planta 3a, de L’Hospitalet de Llobregat.
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Av.

· Delegació de Gavà.- Plaça Batista Roca, s/n (Edifici Jutjats).
· Delegació d’Igualada.- Passeig de Mossèn Jacint Verdaguer, 113 (Edifici Jutjats).
· Delegació del Prat de Llobregat.- Plaça de l’Amistat, 1(Edifici Jutjats).
· Delegació de Sant Boi de Llobregat.- C/ Carles Martí, 2-4 (Edifici Jutjats).
· Delegació de Santa Coloma de Gramenet.- Passeig Salzereda, 15-18 (Edifici Jutjats).
· Delegació de Vilafranca del Penedès.- Avinguda Europa, 10 (Edifici Jutjats).
· Delegació de Vilanova i la Geltrú.- Ronda Ibèrica, 175 (Edifici Jutjats).
8.- Igualment, de conformitat amb l’article 97.4 dels Estatuts col·legials, el vot presencial
també es pot emetre anticipadament a la seu central del Col·legi (Carrer de Mallorca,
283, Barcelona) el 26 i el 27 de juny, entre les 13 i les 20 h. El Comitè Electoral ha de
regular la custòdia de les urnes del vot emès anticipadament fins a la finalització de la
jornada electoral i l’inici del corresponent escrutini.
9.- El 28 de juny, a partir de les 21,30 h, un cop introduïts els vots per correu vàlidament
emesos a les urnes reservades a aquest efecte, s’ha d’iniciar l’escrutini al Pati de
Columnes i a la Sala de Recepcions de la seu col·legial del carrer Mallorca 283 de
Barcelona. El Comitè Electoral ha de regular la realització de l’escrutini corresponent als
vots emesos a les Delegacions territorials i a la seu del Col·legi a la Ciutat de la Justícia
de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat i la comunicació dels resultats d’aquest a la
Mesa Electoral (article 101.1 dels Estatuts col·legials).
10.- El 19 de maig es publicaran les llistes de persones electores amb indicació de la
condició d’advocats o advocades exercents, d’advocats o advocades sense exercici de
l’article 4.2 dels Estatuts col·legials i de persones col·legiades no exercents. El llistat
general del cens electoral pot consultar-se a la Secretaria del Col·legi, al Servei
d’Atenció Col·legial de la seu central del Col·legi i de la seu col·legial de la Ciutat de la
Justícia, així com a les seus de les Delegacions territorials.
Es convoca totes les persones col·legiades.

Igualment, de conformitat amb els antecedents dels processos electorals anteriors, en
compliment del que estableix l’article 99.2 dels Estatuts col·legials pel que fa a l’horari
per efectuar les compareixences personals a la Secretaria de la Corporació o en alguna
de les Delegacions territorials per sol·licitar la documentació necessària per votar per
correu, la Junta de Govern ha adoptat l’acord d’establir com a horari per efectuar les
compareixences personals previstes a l’article 99 dels Estatuts col·legials per sol·licitar
la documentació necessària per votar per correu, el previst amb caràcter general per a
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l’atenció als col·legiats/des a la seu del Col·legi a Barcelona i a les Delegacions
territorials, que és el següent:
- Secretaria del Col·legi (Pati de Columnes, segona planta, carrer Mallorca, 283,
Barcelona): de dilluns a dijous de 9 h a 20 h i divendres de 9 h a 15 h.
- Delegacions d’Arenys de Mar, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat/Cornellà, Gavà,
Igualada, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú: de
dilluns a divendres de 9 h a 14 h a les seus de les respectives Delegacions.

Delegació d’Arenys de Mar:

C/ Auterive, s/n (Edifici Jutjats).

Delegació de Badalona:

C/ Prim, 40 (Edifici Jutjats).

Delegació Hospitalet de Llobregat/Cornellà: Ciutat de la Justícia, edifici H, Av. Carrilet 2,
planta 3a, de L’Hospitalet de Llobregat.
Delegació de Gavà:

Plaça Batista Roca, s/n (Edifici Jutjats).

Delegació d’Igualada:

Passeig de Mossèn Jacint Verdaguer,113
(Edifici Jutjats).

Delegació de Santa Coloma de Gramenet: Passeig Salzereda 15-18 (Edifici Jutjats).
Delegació de Vilafranca del Penedès:
Delegació de Vilanova i la Geltrú:

Avinguda Europa, 10 (Edifici Jutjats).
Ronda Ibèrica, 175 (Edifici Jutjats).

- Delegació de Sant Boi de Llobregat (carrer Carles Martí, 2-4. Edifici Jutjats): dilluns,
dimecres, dijous i divendres de 10 h a 14 h, en la seu de la delegació.
- Delegació del Prat de Llobregat (plaça de l’Amistat, 1. Edifici Jutjats), dilluns, dimarts,
dimecres i divendres de 10 h a 14 h, en la seu de la delegació.
- Delegació de Berga (Pla de l’Alemany, 29. Edifici Jutjats): dijous de 9 h a 14 h, en la
seu de la delegació.
•

La Junta de Govern ha acordat designar la diputada senyora Gemma Solanas per
formar part del Comitè Electoral ICAB 2017.

•

La Junta de Govern ha acordat constituir la Comissió de drets de les persones amb
discapacitat, amb la naturalesa de Comissió de persones col·legiades prevista a
l’article 87 dels Estatuts col·legials i altres normes concordants.
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Així mateix, la Junta de Govern ha acordat nomenar, a fi d’impulsar l’organització
d’aquesta nova Comissió i de gestionar el seu funcionament fins a la celebració de les
primeres eleccions per proveir l’òrgan de direcció de la Comissió, una Junta Gestora
amb la composició següent:
Presidents
Sra. Blanca de Olivar Oliver, diputada de la Junta de Govern
Sr. Josep Capdevila Francàs, diputat de la Junta de Govern
Vicepresident
Sr. Xavier Puigdollers Noblom
Secretària
Sra. Sílvia García Nogué
Vocals
Sr. Joan M. Raduà Hostench
Sr. Carmen Parra Rodríguez
Igualment, la Junta de Govern ha acordat obrir un termini fins al 31 de desembre de
2017 per tal que els col·legiats i col·legiades que ho desitgin puguin incorporar-se a la
nova Comissió de drets de les persones amb discapacitat i conformar d’aquesta manera
el primer cens de la nova Comissió.
Un cop constituït el cens de la Comissió, es convocaran les primeres eleccions per
proveir el seu òrgan de direcció.
• La Junta de Govern ha acordat convocar les Beques anti crisi d’estudi Màsters
especialització 2017-2018 per a la promoció de la formació entre els seus
col·legiats/des oferint quatre beques del 25% de l’import total pels Màsters
d’especialització jurídica d’Esport, Família i Successions, Fiscal, Laboral i Recursos
Humans, Mediació, Negocis, Propietat industrial i intel·lectual, Penal, Societat de la
informació i Compliance.
Els interessats podran dirigir les seves sol·licituds a masters@icab.cat abans del 18 de
setembre de 2017, o bé mitjançant presentació presencial en l’horari habitual de l’ICAB.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de:
- Currículum de mèrits
- Carta de presentació i motius per demanar la beca
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- Certificat de l’expedient acadèmic.
- Última declaració de renda i/o documentació acreditativa de la situació econòmica.
El Jurat serà el propi Comitè Científic dels Màsters esmentats i el Diputat responsable
de Formació.
Els seleccionats es comprometen a assistir a totes les classes de formació, podent ser
retirada la concessió de la beca si el Jurat observa l’ incompliment d’aquesta condició
específica o de les generals del Màster.
•

La Junta de Govern ha acordat aprovar la convocatòria del programa de Beques Ferrer
Eguizábal 2016-2017 per als estudis de Practica Jurídica i Màster de Dret Fiscal que es
cursin durant el 2016-17.

Barcelona, maig 2017
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