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

L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – SETEMBRE 2016 

 

 La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 13 i 27 de setembre. 

La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat una reunió el 6 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 13 de setembre de 2016 és de 24.289  persones col·legiades, de 

les quals 16.782 són exercents i 7.507 no exercents. 

 

 La Junta de Govern ha aprovat la signatura de l’Addenda al conveni signat el 22 de 

febrer de 2016 entre el Departament de Justícia i l’ICAB per a la prestació del 

Servei d’Orientació Jurídica als Ciutadans de l’any 2016, per incloure en l’indicat 

conveni la prestació del SOJ a Badalona durant dos dies (quatre hores per dia) a la 

setmana compresos entre el maig i el desembre de 2016. 

 
 La Junta de Govern ha acordat la celebració del II Congrés del Torn d’Ofici de l’ICAB 

que tindrà lloc a la seu col·legial el 17 i 18 de novembre de 2016, sota el lema “Present 

i futur del Torn d’Ofici: garantia per la ciutadania”. 

 
 La Junta de Govern ha acordat la pròrroga, per un any, dels Convenis de 

col·laboració institucional següents: 

- Conveni 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 marc de col·laboració 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. 
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- Conveni de col·laboració amb l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i 

Forenses Col·laboradors amb l’Administració de Justícia per a l’organització de 

jornades i conferències. 

- Conveni marc amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya per 

a la integració dels registres bibliogràfics del Catàleg de la Biblioteca del Col·legi 

al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya per al període d’un any.  

 

 La Junta de Govern ha nomenat com a vocals de la Comissió per a la Cooperació i 

el Desenvolupament (0,7%) les persones col·legiades següents: 

 Rodolf López Redon, col·legiat número 11.394 

 Isabel Vizcaino González, col·legiada número 19.162 

 M. Ángels Pérez Ribera, col·legiada número 35.748 

 

 La Junta de Govern ha nomenat les persones col·legiades següents com a membres 

del Consell Assessor de la Comissió per a la Cooperació i el Desenvolupament 

(0,7%): 

 Josep Artigas Candela, col·legiat número 9.476  

 Ginebra Comellas Estibal, col·legiada número 32.990 

 Yolanda Hernández Guerrero, col·legiada número 16.226 

 M. Pietat Martínez Junyent, col·legiada número 22.526 

 M. Luz Pérez López, col·legiada número 22.944 

 

 La  Junta de Govern ha acordat  adherir-se a la celebració del Dia de les Nacions 

Unides instituït per commemorar l’entrada en vigor de la Carta de les Nacions Unides 

el 24 d’octubre de 1945.  

 

 La Junta de Govern ha acordat publicar a la pàgina web corporativa la versió 

concordada del Reglament de la Comissió Delegada d’Instrusisme  als efectes de 

substituir les referències que s’hi feien als Estatuts de l’any 2009 per les corresponents 

als Estatuts de l’any 2015.  
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 La Junta de Govern ha acordat publicar a la pàgina web corporativa la versió 

concordada del Reglament de la Comissió Delegada d’Intrusisme  als efectes de 

substituir les referències que s’hi feien als Estatuts de l’any 2009 per les corresponents 

als Estatuts de l’any 2015.  

 

  La Junta de Govern ha acordat publicar a la pàgina web corporativa la versió 

concordada del Reglament de les Delegacions territorials de l’ICAB  als efectes de 

substituir les referències que s’hi feien als Estatuts de l’any 2009 per les corresponents 

als Estatuts de l’any 2015.  

 
 La Junta de Govern ha acordat aprovar la concessió dels ajuts a projectes de 

cooperació al desenvolupament del tercer món (0.7%) corresponents a la 

convocatòria 2016 a les entitats següents: 

 
 Assemblea de Cooperació per la Pau pel projecte “Mejorar el acceso al 

derecho fundamental a la restitución de tierras tierras de 20 casos (10 

mujeres y 10 hombres reclamantes) de víctimas del desplazamiento, 

despojo y abandono forzado de tierras en el departamento de Antioquia 

(Colombia)”. Import atorgat: 38.127,02 euros.  

 

 Ciemen pel Projecte “Apoderament de la comunitat refugiada kurda iazidita 

de Turquia en la titularitat de drets”. Import atorgat: 40.174,81 euros. 

 

 La Junta de Govern ha acordat convocar una nova edició del Premi Jurídic Feixó 

Carreras per a noves promocions 2016, destinat a ajudar a la realització d’un treball 

sobre un tema de Dret Processal o Organització Judicial.  

 

Les bases completes del Premi poden consultar-se a la pàgina web corporativa 

(www.icab.es). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icab.es/
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 La Junta de Govern ha acordat convocar una nova edició del Premi Memorial Degà 

Roda i Ventura 2016 destinat a guardonar els millors treballs que versin sobre Col·legis 

professionals i l’exercici de les professions liberals, especialment l’advocacia, publicats 

en el territori de l’Estat espanyol entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, en 

dues modalitats:  

a) Premi al millor article, sèrie d’articles o reportatge.  

b) Premi a la millor monografia, assaig o article doctrinal.  

 

Les bases completes del Premi poden consultar-se a la pàgina web corporativa 

(www.icab.es). 

 

 La Junta de Govern ha acordat convocar una nova edició ordinària del Premi Jurídic 

Ferrer Eguizábal 2016 destinada a guardonar les millors monografies i projectes 

d’investigació sobre Dret administratiu general o de la Generalitat de Catalunya.  

 

Les bases completes del Premi poden consultar-se a la pàgina web corporativa 

(www.icab.es). 

 

 La Junta de Govern ha acordat convocar properament tres edicions extraordinàries 

dels Premis Jurídics Ferrer Eguizábal sobre temes de Dret administratiu, de Dret 

Civil català i d’actualitat jurídica.  

 
 La Junta de Govern acorda convocar la II edició del Premi Memorial Pedro Martín 

García, destinat a guardonar un treball o article sobre Dret Processal Penal. 

 
Les bases completes del Premi poden consultar-se a la pàgina web corporativa 

(www.icab.es). 

 

 

 

 

 

http://www.icab.es/
http://www.icab.es/
http://www.icab.es/
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 La Junta de Govern ha acordat aprovar la presentació de l’ICAB com a licitador en 

el concurs públic convocat per l’Institut Català de les Dones per a la prestació del 

servei a l’Institut Català de les Dones (ICD) que incorpora la perspectiva de gènere, per 

orientar i assessorar jurídicament les dones de Catalunya, especialment per aquelles 

que es troben en situacions de violència masclista; recopilar-ne dades estadístiques i 

formació al personal de l’ICD. 

 

 

Barcelona, setembre de 2016 

 

 


