MARÇ 2015

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL•LEGI D’ADVOCATS
DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – MARÇ 2015


La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 3, 10 i 24 de març
La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat reunions el 17 i 31 de març.

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 24 de març de 2015 es de 24.379 persones col·legiades, de
les quals 16.702 són exercents i 7.677 no exercents.



Memòria d’activitats, estats financers i liquidació pressupostària de
l’exercici 2014. La Junta de Govern, en la reunió de 3 de març de 2015, va
adoptar els acords següents:
-

Donar-se per assabentada de l’informe d’auditoria de comptes 2014 elaborat
per BDO Auditores SL.

-

Aprovar la Memòria d’activitats de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, la Memòria de RSC i la Memòria de l’activitat del defensor de la
persona col·legiada, corresponents a l’exercici 2014, així com presentar-les
per a la seva aprovació a la Junta General Ordinària.

-

Aprovar els estats financers auditats i la liquidació pressupostària
corresponents a l’exercici 2014 que han estat formalitzats de manera
conjunta pel tresorer i l’oïdora de comptes del Col·legi, de conformitat amb
les previsions dels articles 73 i 74 dels Estatuts col·legials.

-

Presentar els estats financers auditats i la liquidació pressupostària
corresponents a l’exercici 2014 a l’aprovació de la Junta General Ordinària.



Convocatòria de Junta General Ordinària per al 26 de març de 2015.
La Junta de Govern, d’acord amb el que disposa l’article 51 dels Estatuts de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i altres normes concordants, ha
convocat Junta General Ordinària per al 26 de març de 2015, a les 13.00 h, al
Saló d’Actes del Col·legi, amb l’ordre del dia següent:
Junta General Ordinària
Ordre del dia
Primer.- Presentació de la Memòria de les activitats col·legials, examen de la
gestió de la Junta de Govern i aprovació dels estats financers i la liquidació del
pressupost del darrer exercici.
Segon.- Torn obert de paraules.



Delegacions territorials. El resultat de les eleccions celebrades el 13 de març
a la Delegació territorial de l’ICAB al Prat de Llobregat va ser el
següent:
Per a delegat: Sr. Lluís Mijoler i Martínez

23 vots

Per a delegada: Sra. Beatriz Baldó Lavilla

22 vots

Per a sotsdelegat: Sr. Jesús M. Reina Gómez

23 vots

Per a sotsdelegada: Sra. Elisabeth Ferreras Roman 22 vots
La Junta de Govern, de conformitat amb els resultats de les eleccions i amb les
previsions de l’article 2 del Reglament de Règim Interior de les Delegacions
Territorials del Col·legi va nomenar

com a delegat i sotsdelegat,

respectivament, de la Delegació Territorial del Prat de Llobregat els

candidats electes, senyor Lluís Mijoler i Martínez i senyor Jesús M. Reina
Gómez.
D’altra banda, en haver estat proclamat un únic candidat/a per a cadascun dels
càrrecs vacants a la Delegacions territorials del Col·legi a Igualada,
Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Sant Boi de Llobregat,
la Junta de Govern, de conformitat amb el que disposa el Reglament de Règim
Interior de les Delegacions territorials de l’ICAB, ha acordat la desconvocatòria
de les eleccions així com nomenar els candidats únics proclamats com a
nous/noves delegats/des i sotsdelegats/des, respectivament:
Delegació d’Igualada
-

Delegat: Sr. Josep Lluis Cots Buzon.

-

Sotsdelegada: Sra. Violant Garcia Farreras.

Delegació de Vilafranca del Penedès
-

Delegat: Sr. Andreu Batlle i Amat

-

Sotsdelegat: Sr. Sergi Marin Sarabia

Delegació de Vilanova i la Geltrú
-

Delegada: Sra. Mònica Recasens Grau.

-

Sotsdelegada: Sra. Elisabeth Domènech Pons.

Delegació de Sant Boi de Llobregat
-

Delegat: Sr. Andrés Morante Valverde.

-

Sotsdelegat: Sr. Xavier Pena i Sala.

Igualment, atès que transcorregut el termini establert per a la presentació de
candidatures a les eleccions convocades per al proper 20 de març per proveir els
càrrecs de delegat/da i sotsdelegat/da de la Delegació territorial de Santa

Coloma de Gramenet, no ha estat presentada cap candidatura, la Junta de
Govern ha acordat convocar noves eleccions per al 24 d’abril per proveir els
càrrecs de delegat/da i sotsdelegat/da de la Delegació Territorial de Santa
Coloma de Gramenet.


Protecció de dades de caràcter personal. La Junta de Govern ha acordat
la creació del fitxer de titularitat pública “Gestió de la Qualitat”, publicant el
corresponent acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per al seu
coneixement general i notificar la creació del fitxer indicat en el present acord a
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.



Comunicació al Parlament de Catalunya en relació amb la violència
contra les dones. La Junta de Govern, en resposta a la sol·licitud efectuada
als col·legis d’advocats en la Moció 167/X sobre les polítiques transversals en
relació amb la violència contra les dones, aprovada al Ple de Parlament amb
data 19 de desembre de 2014, ha acordat comunicar al Parlament de Catalunya
les dades que, respecte del 2014, resulten de l’estadística de Torn d’Ofici,
informant del número d’advocats i del número de peticions rebudes, sent la
conclusió de que l’ICAB té disponibilitat per atendre les sol·licituds rebudes així
com que a l’ICAB els advocats/des adscrits a la defensa de les dones víctimes de
violència contra la dona han de fer formació especialitzada prèvia abans de
causar d’alta al torn especialitzat, indicant també que aquesta formació és
revisada anualment en cadascuna de les edicions que es convoquen.
Igualment, la Junta de Govern ha acordat sol·licitar als Departaments de
Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya que s’adoptin les mesures
adients per tal de sol·licitar assistència d’advocat per a les víctimes de violència
sobre la dona des del primer moment en que la víctima compareix davant les
dependències policials, amb la finalitat de que la denúncia que la dona vulgui
interposar ho sigui amb el degut assessorament de lletrat/da especialitzat,
comunicant posteriorment al Parlament de Catalunya les gestions efectuades en
aquest sentit i el resultat d’aquestes, si s’escau, en resposta a la sol·licitud
efectuada als col·legis d’advocats en la Moció 167/X sobre les polítiques
transversals amb relació a la violència contra les dones.



Servei d’Orientació Jurídica en el CIE de la Zona Franca de
Barcelona. La Junta de Govern ha aprovat el Protocol d’execució de l’Acord de
col·laboració entre el Ministeri de l’Interior i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona pel qual s’estableixen les condicions de funcionament del Servei
d’Orientació Jurídica en el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona
Franca de Barcelona.



Aprovació text refós dels Estatuts de l’ICAB amb la incorporació de
les prescripcions indicades per la Direcció General de Dret i Entitats
Jurídiques.
Vista la comunicació de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, del
Departament de Justícia, amb data d’entrada en aquesta Corporació de 6 de
març de 2015, pel què s’adjunten determinades observacions relatives al text
dels Estatuts col·legials aprovats per la Junta General Extraordinària celebrada
els dies 4 i 6 de febrer de 2015; i, assenyala que el Consell dels Il·lustre Col·legis
d’Advocats de Catalunya, de conformitat amb l’article 4, apartat l.), dels seus
Estatuts ha d’emetre un informe de legalitat del text, previ al del Departament
de Justícia de la Generalitat.
Atès l’informe de 9 de març de 2015 de l’Assessoria Jurídica de l’ICAB, del què
en resulta que es poden incorporar al text les observacions formulades pels
motius que s’indiquen en el propi informe.
Atès que, la Disposició Final segona del text aprovat, estableix textualment: “La
Junta de Govern ha d’aprovar les incorporacions als presents Estatuts de les
eventuals prescripcions que efectuï el departament corresponent de la
Generalitat de Catalunya, derivades de la qualificació de legalitat, d’acord
amb la normativa vigent”.
La Junta de Govern ha adoptat els acords següents:

Primer.- Aprovar el text dels Estatuts col·legials, al que s’han incorporat les
prescripcions indicades pel Departament de Justícia, d’acord amb l’informe de
l’Assessoria Jurídica, de 9 de març de 2015, que són les següents:
a) – Es modifica la redacció de l’article 58.2, d’acord amb la redacció següent:
Article 58.2.
2. L’Assemblea General Extraordinària s’ha de dur a terme:
.../...
b) a petició d’un nombre de persones col·legiades superior al 2% del total del
cens col·legial o un nombre de persones col·legiades exercents superior al 5%
del total.
b) – Es modifica la redacció de l’article 127.2, d’acord amb la redacció següent:
Article 127.2.
.../...
L’acord de dissolució l’ha de prendre l’Assemblea General convocada amb
caràcter extraordinari amb aquest efecte i ha d’obtenir el vot favorable de la
majoria absoluta de les persones col·legiades. En el mateix acte, l’Assemblea
General ha d’acordar la constitució d’una comissió que ha de dur a terme la
liquidació patrimonial. En aquesta liquidació el patrimoni social s’ha de
destinar, en primer lloc, a cobrir el passiu exigible, i la resta s’ha de distribuir,
d’acord amb la normativa aplicable en aquell moment.
.../...
Segon.- Trametre al Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, el text aprovat
dels Estatuts col·legials, amb la incorporació de les prescripcions establertes per
la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, per a que prèviament a
l’adequació a la legalitat del text, emeti el corresponent informe, de conformitat
amb l’article 4.l). del Estatuts del propi Consell de Col·legis d’Advocats de
Catalunya.

Tercer.- Trametre a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, el text
aprovat dels Estatuts col·legials, amb la incorporació de les prescripcions
establertes per aquesta Direcció General, per a la seva adequació a la legalitat,
inscripció en el Registre de Col·legis Professionals i publicació en el DOGC.


Convenis de Col·laboració. La Junta de Govern ha acordat la pròrroga dels
Convenis de Col·laboració següents:

-

Conveni de Col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats del Senyoriu de
Biscaia.

-

Conveni de Col·laboració amb Alter Mútua dels Advocats.

-

Conveni de Col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a la
realització de pràctiques en empreses/entitats per al còmput de crèdits.

-

Nova addenda al Conveni de Col·laboració amb la Universitat Oberta de
Catalunya per a l’establiment de les característiques i condicions que han de
regular la seva relació amb l’oferta formativa conjunta per a l’any 2015.

-

Conveni amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona relatiu a la gestió del
Servei d’Assistència al Detingut dels partits judicials de Tarragona, Valls i el
Vendrell.

-

Conveni amb l’Institut Català d’Oncologia per a la prestació d’orientació i
assessorament a malats de càncer i els seus familiars directes sense recursos
econòmics, que, com a conseqüència de la malaltia, presentin necessitat
d’orientació i assessorament en problemàtiques de caràcter civil i laboral, que
no tinguin cobertura en el sistema de justícia gratuïta, a traves d’advocats
voluntaris.

-

Conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya pel qual
es facilita la tramitació i obtenció per via telemàtica dels informes relatius a
accidents de trànsit del Cos Policial dels Mossos d’Esquadra.

-

Conveni marc de col·laboració signat entre el Consejo General del Poder
Judicial i els Il·lustres Col·legis d’Advocats de Madrid i Barcelona.

-

Conveni de Col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona de
reciprocitat en la prestació de serveis bàsics als col·legiats.

-

Conveni de col·laboració amb la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia 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 Parlament de Catalunya per optimitzar els
recursos bibliogràfics i documentals d’ambdues institucions.

-

Conveni de col·laboració amb els Il·lustres Col·legis de Málaga, Senyoriu de
Biscaia, Valencia, Madrid i Barcelona per a la promoció de la mediació.
Igualment, la Junta de Govern ha aprovat la signatura d’un contracte de
col·laboració comercial amb Cases Singulars, Comunicació i Difusió Cultural
SL, que té per objecte la inclusió del Palauet Casades dins del grup de cases i
espais que es promocionen amb el nom de cases singulars, i l’organització d’un
programa mensual de visites i activitats culturals adreçat als col·legiats/des de
l’ICAB.



Diada de Sant Jordi. La Junta de Govern ha convocat una nova edició del
Concurs de Redacció Infantil per a nens i nenes de 7 a 12 anys fills de
col·legiats/des



Proves del Diploma d’Aptitud Professional (DAP). La Junta de Govern
ha aprovat la constitució de sis Tribunals per a la valoració de les proves del
Diploma d’Aptitud Professional (DAP) del postgrau en pràctica jurídica que
organitza el Col·legi.



Grup d’Advocats Joves (GAJ). Per part de la Junta de Govern s’ha aprovat
la constitució d’un grup de treball integrat per membres de la Junta Govern i del
Grup d’Advocats Joves de la Corporació per a l’elaboració dels nous Estatuts del
GAJ.



Participació en l’European Expertise and Expert Institute. La Junta de
Govern ha acordat la continuïtat de la participació del Col·legi com a membre de
l’European Expertise and Expert Institute (EEEI) durant l’any 2015.



Incorporació al Centro Iberoamericano de Arbitraje. La Junta de
Govern ha acordat la incorporació del Col·legi al Centro Iberoamericano de
Arbitraje, la constitució del qual tindrà lloc el proper 19 de març a Buenos Aires
(Argentina).



Col·laboració amb l’Ateneu de Barcelona. La Junta de Govern ha aprovat
la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ateneu Barcelonès per a la
cessió per part del Col·legi d’un llistat de llibres per a l’exposició dedicada a les
Constitucions catalanes.



Reforma del Codi penal. La Junta de Govern ha aprovat l’adhesió del
Col·legi al manifest presentat el 4 de març a la Facultat de Dret de la Universitat
de Barcelona “No hi ha dret. Per un codi penal de tots”, que coincideix amb les
denúncies efectuades des de l’ICAB sobre les restriccions de llibertats de les
persones i l’enduriment de les penes, ja que moltes faltes passen a ser delictes,
que comporta la reforma en curs del Codi penal.



Escrits presentats en relació amb la Junta General Ordinària de 26
de març.

Vist l’escrit presentat per la senyora Vanessa González Fornas i per altres deu
persones col·legiades més, en data 20 de març de 2015, en relació amb la Junta
General Ordinària del proper 26 de març de 2015.
Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica i de conformitat amb les seves
consideracions jurídiques, la Junta de Govern ha acordat:
Primer.- Desestimar la petició prèvia de proposta o esmena efectuada per la
senyora Vanessa González Fornás i deu col·legiats i col·legiades més, en l’escrit
presentat en data 20 de març de 2015, de debatre en l’Assemblea el cessament
del degà i de la resta de membres de la Junta de Govern, per no fer referència a
cap dels punts de l’ordre del dia, i a més a més, per no estar sustentada la
petició en cap tipus de fonamentació jurídica.
Segon.- Desestimar les 10 primeres peticions efectuades per la senyora Vanessa
González Fornas i deu col·legiats i col·legiades més en l’escrit presentat en data
20 de març de 2015, com a propostes o esmenes a l’empara de l’article 58 dels
Estatuts col·legials, ja que realment es tracta de sol·licituds d’informació,
previstes i regulades en l’article 110 dels vigents Estatuts col·legials, donat que
no compleixen els requisits formals exigits.
Tercer.- No obstant això, informar durant l’Assemblea General de 26 de març
de 2015, amb caràcter previ a la votació del primer punt de l’ordre del dia, de
les 10 primeres peticions d’informació sol·licitades per la senyora Vanessa
González Fornás i deu col·legiats i col·legiades més, en l’escrit presentat en data
20 de març de 2015, respectant, en tot cas, el marc de la normativa d’aplicació
en matèria de protecció de dades personals.
Quart.- Desestimar la proposta o esmena (número 11 de l’escrit presentat per la
senyora Vanessa González Fornas i deu col·legiats i col·legiades més, en l’escrit
presentat en data 20 de març de 2015), efectuada en base a l’article 58 dels
vigents Estatuts col·legials, ja que es tracta d’una facultat exclusiva de la Junta
de Govern, com és la d’administrar el Col·legi, segons determina l’article 66 c)

dels vigents Estatuts col·legials, en relació amb l’article 50 de la Llei 7/2006 de
Col·legis professionals.
Cinquè.- Informar del contingut d’aquests acords en iniciar-se la Junta General
Ordinària del proper 26 de març de 2015.


40è aniversari del Congrés de Cultura Catalana. La Junta de Govern ha
aprovat donar suport institucional als actes de commemoració del 40è
aniversari de l’acord de la Junta de Govern del Col·legi que aprovà l’organització
d’un Congrés en Defensa de la Cultura Catalana, el desenvolupament del qual es
va allargar dos anys fins el 1977. Els actes commemoratius són impulsats per la
Fundació Congrés de Cultura Catalana constituïda arran del Congrés amb la
finalitat de promoure estudis i iniciatives que servissin per potenciar la realitat
catalana.

Barcelona, març de 2015

