FEBRER 2015

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


La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 2, 4, 6 i 17 de febrer.
La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat reunions el 3, 10 i 24 de febrer.

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 17 de febrer de 2015 es de 24.430 persones col·legiades, de
les quals 16.712 són exercents i 7.718 no exercents.



Preparació de la Junta General Extraordinària de 4, 5 i 6 de febrer.
Vistos els escrits presentats per diversos col·legiats i col·legiades a l’empara de
l’article 58 dels Estatuts col·legials, en què es formulen propostes d’esmenes a
la totalitat o a l’articulat del Projecte d’Estatuts col·legials sotmès a deliberació i
votació de la Junta General Extraordinària a celebrar els dies 4, 5 i 6 de febrer.
Un cop examinat els contingut dels esmenats escrits, la Junta de Govern, en
sessió de 2 de febrer de 2015, ha adoptat els acords següents:
Primer.- Admetre a tràmit els següents escrits presentats a l’empara de l’article
58 dels Estatuts col·legials per diversos col·legiats i col·legiades:
Escrit d’esmena a la totalitat presentat per la col·legiada senyora Marta Sintes i
22 col·legiats/des més.
Escrit d’esmena a la totalitat presentat per la col·legiada senyora Vanessa
González i 11 col·legiats/des més.
Escrit d'esmenes a l'articulat presentat per la senyora Pilar Rebaque i 12
col·legiats/des més.

Escrit d’esmenes a l'articulat present pel senyor Alfons Cardelús i 10
col·legiats/des més.
Escrit d’esmenes a l'articulat presentat pel senyor Francisco Chamorro i 10
col·legiats/des més.
Escrit d’esmenes a l'articulat presentat pel senyor Esteve Grima (Grup
d’Advocats Joves) i 10 col·legiats/des més.
Escrit d’esmenes a l'articulat presentat per la senyora Marta Sintes i 11
col·legiats/des més.
Segon.- Informar dels anteriors acords a l’inici de la primera sessió de la Junta
General Extraordinària prevista per al 4 de febrer de 2015.
Vist l’escrit presentat per la senyora Vanessa Gonzalez Fornas, en nom propi i
en qualitat de presidenta de ALTODO, de data 27 de gener de 2015, en què
sol·licita la suspensió immediata de la Junta Extraordinària dels propers dies 4,
5 i 6 de febrer, per a l’aprovació, si escau, del Projecte d’Estatuts col·legials; i, el
cessament del càrrecs de l’actual Junta de Govern, per la pèrdua dels requisits
estatutaris exigits per continuar ostentant aquesta condició.
Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica i de conformitat amb les seves
consideracions jurídiques, la Junta de Govern, reunida en sessió de 2 de febrer,
ha adoptat els acords següents:
Primer.- Denegar, per les causes exposades en l’informe de l’Assessoria
Jurídica de data 30 de gener de 2015, tant la suspensió immediata de la Junta
Extraordinària dels propers dies 4, 5 i 6 de febrer, per a l’aprovació, si escau,
del Projecte d’Estatuts col·legials, com el cessament del càrrecs de l’actual
Junta de Govern.

Segon.- Notificar l’anterior acord a la interessada, amb indicació que exhaureix
la via administrativa i que es tracta d’un acte tràmit no susceptible
d’impugnació. No obstant això, si considera l’acte impugnable, d’acord amb el
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
contenciosa administrativa, contra aquest acord, que posa fi a la via
administrativa, podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant dels
Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos,
a comptar des de la recepció d’aquest notificació.
Vist el recurs de reposició presentat pel senyor Guillem Pere Gómez Jené,
contra l’acord de Junta de Govern de 13 de gener de 2015, pel què es convoca a
la Junta General Extraordinària els dies 4, 5 i 6 de febrer, per a l’aprovació, si
escau, del Projecte d’Estatuts col·legials.
Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica i de conformitat amb les seves
consideracions jurídiques la Junta de Govern, reunida en sessió de 2 de febrer,
ha adoptat els acords següents:
Primer.- Inadmetre el recurs de reposició formulat pel senyor Guillem Pere
Gómez Jené, pels motius indicats en la resolució adjuntada com a Annex
número 2, sens perjudici que es pugui impugnar la resolució de la Generalitat
de Catalunya d’adequació a la legalitat del text definitivament aprovat
d’Estatuts col·legials.
Segon.- Notificar l’anterior acord a l’interessat, amb indicació que exhaureix la
via administrativa i que es tracta d’un acte tràmit no susceptible d’impugnació.
No obstant això, si considera l’acte impugnable, d’acord amb el que disposa la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa, contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podrà
interposar recurs contenciós-administratiu, davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de la
recepció d’aquest notificació.



Seguiment de la Junta General Extraordinària de 4, 5 i 6 de febrer.
La Junta de Govern, reunida en sessió de 4 de febrer, ha adoptat els acords
següents:
Primer.- El secretari comenta que durant la primera sessió de la Junta General
Extraordinària celebrada avui han estat presentades i debatudes les dues
esmenes a la totalitat així com el conjunt de les esmenes parcials a l’articulat
formulades pels col·legiats i col·legiades a l’empara de l’article 58 dels Estatuts
col·legials.
Per aquest motiu, informa que demà no caldrà celebrar una segona sessió de
presentació i deliberació d’esmenes, de manera que la Junta General es
reprendrà el divendres 6 de febrer per a les votacions, de conformitat amb la
convocatòria d’aquesta Assemblea.
La Junta de Govern es dóna per assabentada.
Segon.- El secretari també exposa que abans de finalitzar la sessió d’aquesta
tarda, des de la presidència de la Junta General s’ha informat l’Assemblea sobre
la voluntat de constituir - a l’empara de l’article 59 dels Estatuts col·legials
vigents i del criteri número 4 apartat 6 dels Criteris d’Ordenació del Debat de la
Junta General Extraordinària - una comissió delegada per intentar redactar una
esmena transaccional de l’article 88 (El Grup d’Advocats Joves) en relació amb
l’esmena número 52 presentada pel senyor Esteve Grima Moral i 10 col·legiats i
col·legiades més membres del Grup d’Advocats Joves de l’ICAB, ja que la Junta
de Govern havia valorat favorablement l’orientació d’aquesta esmena.
En aquest sentit, el secretari indica que davant de l’oposició a aquesta iniciativa
que han expressat diversos assistents a la Junta que havien presentat altres
escrits d’esmenes, s’ha optat per retirar la proposta, atesa la manca de consens
manifestada.

La Junta de Govern es dóna per assabentada i manifesta la seva plena
conformitat amb aquesta decisió de la presidència de la Junta General.
Tercer.- Tot seguit, el secretari passa a informar sobre les mesures
d’organització adoptades, en la línia de preparació habitual de les Juntes
Generals de la Corporació, per a un eficaç desenvolupament de la sessió de la
Junta General Extraordinària del proper divendres 6 de febrer: reserva de
diverses sales de la seu col·legial (Saló d’Actes, espai unificat del Centre de
Formació ICAB, 8a 7a i 6a plantes de la seu col·legial); assignació de recursos
humans per al servei d’acreditacions i seguiment de les votacions; elaboració de
les cartolines de votació per emetre el vot a braç alçat i de les paperetes i sobres
de votació per al supòsit que la Junta General – de conformitat amb l’article 57
dels Estatuts col·legials – acordi efectuar alguna votació secreta i preparació en
nombre suficient de la documentació de consulta de la sessió (convocatòria;
Criteris d’Ordenació del Debat de la Junta General Extraordinària; Projecte
d’Estatuts i Memòria justificativa;

escrits originals d’esmenes; guió de les

esmenes ordenades article per article).
La Junta de Govern es dóna per assabentada.
Igualment, la Junta de Govern reunida el matí del 6 de febrer de 2015, ha
adoptat l’acord següent:
Vist que el 5 de febrer van tenir entrada en el Registre General del Col·legi nou
escrits en què diversos col·legiats i col·legiades demanen que, tal com es preveu
a l’article 57 dels Estatuts col·legials, se sotmeti a votació a braç alçat dels
assistents que la votació de les esmenes parcials a l’articulat del Projecte
d’Estatuts col·legials s’efectuï per votació secreta.
La Junta de Govern es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents,
acorda que amb caràcter previ a l’inici de les votacions de les esmenes parcials a
l’articulat del Projecte d’Estatuts, la presidència de la Junta General
Extraordinària informi als assistents del contingut d’aquestes sol·licituds per tal
que la Junta General, de conformitat amb les previsions de l’article 57 dels

Estatuts col·legials, acordi el que estimi més convenient sobre el sistema de
votació de les esmenes parcials a l’articulat.


Representació institucional. La Junta de Govern ha acordat designar el
diputat senyor Jesús Sánchez com a representant de l’ICAB en el Grup de
treball sobre Desnonaments i Llançaments, coordinat pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya i per l’Ajuntament de Barcelona.



Campanya per donar a conèixer el Servei d’Intermediació en Deute
de l’Habitatge. La Junta de Govern ha aprovat la realització dels següents
actes de comunicació per donar a conèixer el Servei d’Intermediació en Deute
de l’Habitatge
-

Presentació del Servei d’Intermediació en Deute de l’Habitatge i els seus

resultats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a fi que els diferents
jutjats puguin conèixer l’existència del Servei i puguin fer-ne l’ús que, en el
marc de la independència judicial, en considerin adient.
-

Actes de comunicació destinats a la ciutadania, adreçats als diferents

municipis on es presta aquest servei.



Centre de Mediació de l’ICAB (CEMICAB).
Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica sobre les les valoracions jurídiques
efectuades pel Servei de Coordinació Tècnica i assessorament d’Entitats de
Dret Públic - comunicacions de dates 4 i 19 de desembre de 2014 - arran de la
sol·licitud d’adequació a la legalitat del Reglament de Funcionament del Centre
de Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, presentada per
aquest Col·legi en data 13 de novembre de 2014, davant la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya
La Junta de Govern, de conformitat amb les consideracions jurídiques de
l’esmentat informe, ha adoptat els acords següents:

Primer.- Modificar la redacció del Reglament de Funcionament del Centre de
Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, aprovat en sessió de
Junta de Govern de data 28 d’octubre de 2014, incorporant les propostes
efectuades per l’Assessoria Jurídica d’aquesta Corporació.
Segon.- Acordar elevar el text resultant a la Direcció General de Dret i
d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, per la continuació de l’expedient d’adequació a la legalitat del
Reglament de Funcionament del Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona, per tal què per aquest Departament declari la seva
adequació a la legalitat i n’ordeni la seva inscripció en el Registre de Col·legis
professionals i la publicació en el DOGC.


Convenis de Col·laboració. La Junta de Govern ha aprovat la pròrroga dels
Convenis de col·laboració següents:
-

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en virtut del qual
es facilita la tramitació i l’obtenció per via telemàtica dels informes relatius
a accidents de trànsit de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

-

Conveni de col·laboració amb PriceWin Networks per a la difusió entre les
persones col·legiades de l’ICAB del servei eEvidencia, prestat per
Serenamail, divisió especialitzada en serveis de correu electrònic
professional de PriceWin Networks SL, que consisteix en permetre als
usuaris enviar correus electrònics a través d’un tercer, constituint una prova
que acrediti el contingut dels mateixos i el moment en què han estat
enviats.

-

Conveni de col·laboració en matèria d’arbitratge signat entre els Il·lustres
Col·legis d’Advocats de Barcelona, Màlaga, Biscaia i València.



Nou disseny de la pàgina web corporativa i dels carnets de
col·legials. La Junta de Govern ha aprovat diverses modificacions per a la

millora i més fàcil accessibilitat de la pàgina web corporativa, així com els
models de nou disseny dels carnets col·legials per adaptar-los al nou sistema de
quota per trams i serveis.


Delegacions territorials. La Junta de Govern ha convocat eleccions per al
proper 2o de març per proveir els càrrecs de delegat/da i sotsdelegat/da de les
Delegacions territorials de Santa Coloma de Gramenet i Vilafranca del Penedès
i per al 10 d’abril per proveir els càrrecs de delegat/da i sotsdelegat/da de les
Delegacions territorials de Vilanova i la Geltrú i de Sant Boi de Llobregat.
Igualment, en haver estat proclamat un únic candidat/a per a cadascuns dels
càrrecs vacants a les Delegacions territorials de l’ICAB a Arenys de Mar, Berga i
L’Hospitalet de Llobregat-Cornellà, la Junta de Govern, de conformitat amb el
que disposa el Reglament de Règim Interior de les Delegacions territorials del
Col·legi, ha acordat desconvocar les eleccions en aquestes Delegacions
territorials i nomenar com a nous delegats/des i sotsdelegats/des els següents
candidats/es únics proclamats:
Delegació d’Arenys de Mar
Delegada: Sra. Gemma Maset i Torrent
Sotsdelegat: Sr. Lalo Rodríguez Fita
Delegació de Berga
Delegada: Sra. Teresa Martínez Martínez
Sotsdelegat: Sr. Joan B. Parera Suriñach
Delegació de L’Hospitalet de Llobregat/Cornellà
Delegat: Sr. Jordi Muñoz Sevillano
Sotsdelegada: Sra. Vanesa Duarte Carmona



Convocatòria 2015 per a la concessió d´ajuts per a projectes de
Cooperació Jurídica amb pobles en vies de desenvolupament. La
Junta de Govern ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts a
projectes de cooperació jurídica amb pobles en vies de desenvolupament, amb
càrrec a la partida del 0,7% del pressupost col·legial 2015 destinada a ajuts al
desenvolupament, així com aprovar les bases que regularan el procés.
L’import de la partida corresponent a la convocatòria 2015 és de 120.280,25

euros.


“Papers de Salamanca”. Vista la comunicació rebuda de la Comissió de la
Dignitat, la Junta de Govern ha acordat donar suport a la reclamació del ple
retorn a Catalunya, en compliment de la Llei de retorn, dels documents de la
Generalitat, ajuntaments, partits, sindicats, i a tota mena d'entitats i persones,
requisats des de la fi de la Guerra Civil, coneguts com a “papers de Salamanca”.



Adhesió a la campanya per a l’alliberament de l’advocat saudita
Waleed Abu Al-Khair. La Junta de Govern ha acordat adherir-se a la
campanya impulsada des de la Unió Internacional d’Advocats (UIA) per
demanar l’alliberament de l’advocat saudita Waleed Abu Al-Khair, fundador de
l’associació “Monitor of Human Rights in Saudí Arabia”, Premi Drets Humans
Olof Palme i conegut per la seva activitat com a defensor dels drets humans, en
presó des de l’abril de 2014.

Barcelona, febrer de 2015

