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ESTATUTS DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA,
APROVATS EN JUNTA GENERAL EXTRAORDI-NÀRIA DE 3 I 4 DE JULIOL
DE 1984.

“ARTICLE 59è.
La Junta General podrà acordar la constitució de Comissions delegades amb
funcions informatives, assessores o de seguiment en matèries concretes,
relacionades

amb

algun

o

alguns

dels

punts

del

l'Ordre

del

Dia.

La designació dels membres que hauran de constituir la Comissió podrà ser
realitzada directament per la Junta General o encomanada a la Junta de
Govern sense perjudicar la iniciativa d'aquesta última per nomenar Comissions
d'acord amb els articles 4 i 66, apartat 13.”

“ARTICLE 66è.
Corresponen a la Junta de Govern totes aquelles facultats no atribuïdes
especialment a la Junta General, entre elles les següents:
a) En relació als col·legiats: (...)
13. Crear les comissions de col·legiats que interessin els fins de la
Corporació, conferint a aquelles les facultats que estimi
procedents. Aquestes comissions seran presidides pel Degà o per
un membre de la Junta de Govern. El Vice-President serà elegit
en el si de les citades comissions.
14. Aprovar els Reglaments que afectin els serveis i comissions
d'ordre intern col·legial i fer complir els del torn d'ofici i assistència
al detingut.”
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“ARTICLE 69è.
Correspon al Degà: (...) c. Presidir les Juntes Generals, les sessions de la
Junta de Govern i totes les reunions de les comissions o seccions a les quals
assisteixi.”

“ARTICLE 77è.
Els membres de la Junta de Govern, en cessar en llur càrrec, cessaran així
mateix en els altres càrrecs que els hagin estat atribuïts en raó d'ésser membre
de la Junta de Govern.”

“TÍTOL V: DEL RÈGIM JURÍDIC DELS ACTES COL·LEGIALS I DE LA SEVA
IMPUGNACIÓ.
ARTICLE 102è.
Els acords de la Junta General i els de la Junta de Govern seran
immediatament executius, llevat que la mateixa Junta prengui acord motivat en
contra.

ARTICLE 103è.
1. Els acords de la Junta de Govern podran ésser objecte de recurs
d'alçada dels col·legiats, davant del Consell de Col·legis d'Advocats de
Catalunya, dins del termini d'un mes a comptar del dia següent de
l'adopció a la notificació de l'acord.
2. El recurs es presentarà davant de la Junta de Govern, que l'elevarà, amb
els seus antecedents i l'informe que procedeixi, al Consell de Col·legis
d'Advocats de Catalunya, en el termini de quinze dies següents a la data
de presentació.
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3. El recorrent podrà sol·licitar de la Junta de Govern, en el moment de
presentar el recurs d'alçada, la suspensió de l'acord recorregut, i aquella
podrà acordar-la discrecionalment.

ARTICLE 104è.
1. Els acords de les Juntes Generals podran ésser recorreguts en alçada
davant del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya, tant per la
Junta de Govern com pels col·legiats, en el termini d'un mes des de
l'adopció de l'acord.
2. Si la Junta de Govern estimés que dir acord és greument perjudicial per
als interessos del Col·legi o contrari a l'ordenament jurídic, podrà, en el
moment de formular el recurs previst en al paràgraf anterior, suspendre'n
immediatament l'execució.

ARTICLE 105è.
La resolució del recurs d'alçada esgotarà la via corporativa, i es podrà recórrer
davant la jurisdicció contenciosa administrativa.”
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REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DEL 0,7%

ARTICLE 1r.- CONSTITUCIÓ.
La comissió del 0,7% és l’òrgan permanent de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, constituït en compliment de l’acord de la Junta General ordinària de
15 de gener de 1993, que vetlla per l’eficaç destinació del 0,7% del pressupost
general a l’ajut i a la cooperació amb els països menys desenvolupats.

ARTICLE 2n.- FINALITAT I FUNCIONS.
La comissió del 0,7% té com a finalitat i funcions:
a. Vetllar per a l’eficaç destinació del 0,7% del pressupost general del
Col·legi a l’ajut i a la cooperació amb els països menys desenvolupats.
b. Estudiar l’interès i la viabilitat dels projectes de cooperació que s’hi
presentin i que vulguin rebre finançament procedent de la partida 0,7% del
pressupost de l’ICAB.
c. Elevar a la Junta de Govern, a sol·licitud d’aquesta o per iniciativa
pròpia, els informes relatius als projectes presentats, per a que decideixi en
última instància l’atorgament o denegació de la subvenció sol·licitada.
d. Potenciar, en l’àmbit del Col·legi, els projectes de formació i docència,
tant per als col·legiats com per a d’altres persones de carreres jurídiques, amb
la intenció d’augmentar la sensibilització i informació respecte dels desequilibris
existents en els països menys desenvolupats, i de quina ha d’ésser la funció
del jurista en l’àmbit de la cooperació.
e. Actuar com a òrgan consultiu de la Junta de Govern en temes de
cooperació i ajut a països menys desenvolupats.
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f. Elevar a la Junta de Govern informe de resultats de cadascun dels
projectes finançats un cop acomplert el termini d’execució previst per als
mateixos.

ARTICLE 3r.- ESTRUCTURA.
Per al seu funcionament, la Comissió del 0,7% s’estructura de la següent
manera:
a) El Plenari de la Comissió.
b) Les seccions de treball, quan el volum d’assumptes a tractar faci
necessària la seva constitució. Correspon a la Junta de Govern, previ
informe de la Comissió del 0,7%, la creació de seccions de treball i la
supressió de les existents.

ARTICLE 4t.- PRESIDÈNCIA.
La presidència de la comissió del 0,7% correspon al degà o diputat de la Junta
de Govern en qui delegui. El president actuarà d’enllaç entre la comissió del
0,7% i la Junta de Govern i presidirà les reunions de la comissió.

ARTICLE 5è.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ.
Són membres de la comissió els col·legiats designats per la Junta de Govern, a
iniciativa pròpia o a proposta de la comissió de defensa dels drets de les
persones o de la comissió de cultura, per un període de quatre anys, sens
perjudici de poder ser designats de nou.

ARTICLE 6è.- REUNIONS.
La comissió es reuneix en sessió ordinària dues vegades a l’any, després del
tancament de cadascun dels períodes semestrals de presentació de projectes.
La comissió gaudeix d’un termini de 30 dies hàbils a comptar des de cada
sessió ordinària per a resoldre i elevar a la Junta de Govern els projectes
presentats.
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També es reuneix en sessió extraordinària sempre que la convoqui el seu
president a iniciativa pròpia, o un terç com a mínim dels membres de la
comissió. En aquest cas, amb la sol·licitud, cal que es fixin els punts de l’ordre
del dia que caldrà tractar.

ARTICLE 7è.- ACORDS.
La comissió prendrà els seus acords per majoria simple de vots dels assistents,
corresponent un vot a cadascun dels membres de la comissió.
Els membres de la comissió que siguin socis o col·laboradors d’una entitat que
hagi presentat un projecte a l’ICAB per a que se li concedeixi finançament amb
càrrec al 0,7%, no podran participar de la deliberació i votació que realitzi la
comissió respecte d’aquell projecte.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
En el termini de tres mesos de l’aprovació d’aquest Reglament, la Junta de
Govern designarà els membres de la comissió del 0,7%.
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CRITERIS PER A L’APLICACIÓ DEL 0,7% DEL PRESSUPOST ANUAL DE
L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA PER A L’AJUT
DELS PAÏSOS MENYS DESENVOLUPATS, APROVATS PER LA JUNTA DE
GOVERN EN DATA 07.07.1994.

PRIMER.- CARÀCTER FINALISTA DE LA PARTIDA 0,7%.
Es destinarà a programes específics que desenvolupin uns objectius concrets,
per a la consecució dels quals, el peticionari de l’ajut ha de portar un projecte
viable, amb garanties de poder ser dut a terme.
S’evitaran les subvencions a centres, entitats o projectes que, tot i justificant
suficientment les seves necessitats, no garanteixin una eficient aplicació de
l’ajut.

SEGON.- CARÀCTER CONTINUAT DELS PROJECTES.
Es donarà prioritat a programes de desenvolupament continuat i regular que
puguin assolir objectius perdurables en el temps.
En tot cas, els ajuts d’emergència hauran d’ésser procedents d’altres partides
pressupostàries que no siguin les corresponents al 0,7%. 1

TERCER.- DESTINATARIS.
Els destinataris finals dels ajuts finançats amb el 0,7% del pressupost del
Col·legi han d’ésser sempre els sectors socials més desafavorits o més
perjudicats per les situacions d’injustícia crònica o puntual que pateixi el seu
país.

1

Nova redacció conforme a la norma sisena de les normes complementàries per a l’aplicació del 0,7%,
aprovades per la Junta de Govern en data 13.7.1999.
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QUART.- CARÀCTER JURÍDIC.
Es donarà preferència als projectes que incideixin en el desenvolupament
democràtic de les institucions i instruments jurídics del país destinatari de l’ajut,
i que contribueixin a posar de relleu la funció social de l’advocacia.

CINQUÈ.- SUPORT D’ONG I CONTRAPART LOCAL.
Es recolzaran els projectes de cooperació avalats per ONG i que disposin, en el
propi país destinatari de l’ajut, de la infrastructura humana i material suficient
per a realitzar-los, a través de la cooperació amb una ONG que actuï de
contrapart local.
Es tindrà en compte l’aportació de mitjans humans i materials de l’ONG
peticionària.

SISÈ.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA.
Es potenciaran, dins de l’àmbit de la Comissió de Cultura de l’ICAB, els
projectes de formació i docència tant per als col·legiats com per a altres
persones integrants de carreres jurídiques, amb la intenció d’augmentar la
sensibilització i informació respecte dels desequilibris existents en els països
menys desenvolupats, i de quina ha d’ésser la funció del jurista en l’àmbit de la
cooperació.
En cap cas la partida del 0,7% ha de servir per a sufragar les despeses
d’organització d’aquests cursos.
SETÈ.- PERIODE DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES.2
Hi haurà dos períodes de presentació de projectes, amb tancament de termini a
30 de març i 30 de setembre respectivament.
Després de cadascun d’aquests períodes i abans de finalitzar el semestre
corresponent, es reunirà la Comissió per a estudiar l’interès i la viabilitat dels
projectes presentats i, si s’escau, elevar un informe favorable a la Junta de
2

Quan a la convocatòria, cal tenir en compte les normes complementàries per a l’aplicació del 0,7%,
aprovades per la Junta de Govern en data 13.07.1999.
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Govern, que decidirà en última instància sobre l’atorgament o la denegació de
la subvenció sol·licitada.

VUITÈ.- SEGUIMENT DEL PROJECTE FINANÇAT.
Les ONG o entitats quins projectes hagin rebut finançament procedent del 0,7%
del pressupost de l’ICAB, hauran de presentar semestralment a la Junta de
Govern, una memòria justificativa de les activitats sufragades pel Col·legi.
En cas que es tracti d’ajuts puntuals, es presentarà la memòria una vegada
aconseguit l’objectiu concret per al qual es va donar la subvenció.
Sempre que ho cregui convenient, la Junta de Govern o la Comissió delegada
pot demanar a les ONGs o entitats finançades que informin de l’estat del
projecte.
En tot cas, les quantitats no invertides en la finalitat que va justificar el seu
atorgament, s’han de retornar a l’ICAB per a que tinguin aplicació en d’altres
projectes.
Quan la contrapart receptora de la subvenció no justifiqui degudament el
compliment dels objectius assenyalats al projecte se li requerirà en aquest
sentit i, en el supòsit d’incompliment, la comissió podrà rebutjar qualsevol altre
projecte que pogués ser presentat per l’esmentada ONG, directament o a
través de tercers, en properes convocatòries.3

3

Nou paràgraf introduït per la norma vuitena de les normes complementàries per a l’aplicació del 0,7%,
aprovades per la Junta de Govern en data 13.07.1999.
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NORMES COMPLEMENTÀRIES ALS CRITERIS PER A L’APLICACIÓ DEL
0,7%, APROVADES PER LA JUNTA DE GOVERN EN DATA 13.07.1999.

PRIMERA.- La Junta de Govern de l’ICAB publicarà, dins del primer trimestre
de cada any, la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de
cooperació al desenvolupament del tercer món, amb càrrec a la partida 0,7%
del pressupost anual d’aquesta entitat.
A la convocatòria s’establiran les bases que regularan l’atorgament de
subvencions, juntament amb el Reglament de la Comissió del 0,7%, els criteris
aprovats per a l’aplicació del 0,7% i amb aquestes normes complementàries.

SEGONA.- La comissió del 0,7% de l’ICAB es reunirà, en sessió ordinària, en
el termini de 15 dies des del tancament de la convocatòria esmentada a
l’apartat anterior.
La comissió disposarà d’un termini de 30 dies hàbils, a partir de la celebració
de la sessió ordinària, per a resoldre i elevar a la Junta de Govern la seva
decisió sobre els projectes presentats.
També es reunirà en sessió extraordinària sempre que sigui convocada pel
president o com a mínim per 1/3 dels seus membres. En aquest darrer supòsit,
en la sol·licitud es fixaran els punts de l’ordre del dia corresponent a
l’esmentada sessió extraordinària.

TERCERA.- Una vegada aprovats per la comissió en sessió ordinària els
projectes de subvenció, s’elevarà la decisió per a que la Junta de Govern del
Col·legi decideixi, en el termini d’un mes, sobre la seva aprovació o denegació
definitiva.
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QUARTA.- La Junta de Govern del Col·legi notificarà la seva decisió definitiva a
l’entitat sol·licitant en el termini de 15 dies a partir de l’acord pres per aquesta, i
requerirà per a la seva acceptació al responsable de l’esmentada entitat.
L’entitat sol·licitant disposarà d’altres 15 dies per a la seva acceptació
transcorreguts els quals, sense haver-se produït l’acceptació expressa,
s’entendrà la seva renúncia i es podrà destinar el seu import a un altre projecte
que reuneixi els criteris per a la seva aprovació i que, degut al major import de
les sol·licituds presentades respecte del pressupost disponible, no s’hagi pogut
destinar prèviament al mateix.
Quan sigui aprovat només en part l’atorgament de la subvenció al projecte
presentat, la comissió podrà requerir a l’ONG responsable de la presentació del
projecte per a que el torni a formular i l’adeqüi a la quantia finalment aprovada.
Pel supòsit que no concorri altre projecte que reuneixi els criteris per a la seva
aprovació, l’import romandrà com a fons de reserva per a la seva imputació a la
posterior convocatòria de l’any següent.

CINQUENA.- Una vegada acceptada la subvenció aprovada per la comissió del
0,7%, es farà pagament de la mateixa amb moneda de curs legal, mitjançant
xec o transferència bancària, dins del termini de 15 dies des de l’acceptació.

SISENA.- En relació als criteris per a l’aplicació del 0,7% als projectes aprovats
per la comissió i, concretament, respecte del CRITERI SEGON titulat
CARÀCTER CONTINUAT DELS PROJECTES, el segon paràgraf resta
modificat amb el següent redactat definitiu:
“En tot cas, els ajuts d’emergència hauran d’ésser procedents d’altres partides
pressupostàries que no siguin les corresponents al 0,7%”.
Respecte del CRITERI VUITÈ titulat SEGUIMENT DEL PROJECTE FINANÇAT
s’afegeix un nou paràgraf amb el següent redactat:
“Quan la contrapart receptora de la subvenció no justifiqui degudament el
compliment dels objectius assenyalats al projecte se li requerirà en aquest
sentit i, en el supòsit d’incompliment, la comissió podrà rebutjar qualsevol altre
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projecte que pogués ser presentat per l’esmentada ONG, directament o a
través de tercers, en properes convocatòries.”
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